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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att titta på hur behandlare som arbetar inom missbruksvård 

hanterar sin egen upplevda och faktiska erfarenhet från substansmissbruk. Jag har använt mig 

av hermeneutisk metodansats för att försöka beskriva och fånga den upplevelse som de 5 

intervjuade personerna upplevde. Personerna i studien har noga valts ut och intervjuats utifrån 

att de arbetar med tolvstegsbehandling. Tolvstegsbehandling är en av de vanligaste metoderna 

när det kommer till behandling av substansmissbruk idag och används flitigt i Sverige men 

också runt om i världen. I USA är det erkänd sedan många år tillbaka och i Sverige har den de 

senaste 20 åren tagit allt mer mark. Den här studien syftar till att försöka förstå hur behandlare 

inom tolvstegsmetoden/Minnesotamodellen använder sig av sin egen bakgrund i sitt 

professionella arbete. I studien kom det fram att den främst används för att skapa allians mellan 

behandlare och klient. Men också för att skapa en trygg relation där identifikation är viktigt för 

att kunna ge vidare dem verktyg som behandlaren själv har fått genom egenupplevda 

erfarenheter.  

Nyckelord: Hermeneutik, substansmissbruk, behandlare, terapeut, missbruksvård, 

tillfrisknande, tolvstegsprogram, minnesotamodellen, beroende, alkoholism, anonyma 

alkoholister/anonyma narkomaner. 

 

Abstract 

The purpose of this study has been to look at how therapist who work with drug addiction 

manage their own experiences and actual experience of substance abuse. I have used 

hermeneutic methodology to try to describe and capture the experience experienced by the 5 

interviewed people. The subjects in this study have been carefully selected and interviewed on 

the basis that they work with twelve-step treatment. Twelve-step treatment is one of the most 

common methods when it comes to drug abuse treatment today and is used extensively in 

Sweden, but also around the world. In the United States, it has been recognized for many 

years and in Sweden it has taken more and more marks over the past 20 years. This study 

aims at trying to understand how interpreters in the Twelve-Step Method / Minnesota Model 

use their own background in their professional work. The study found that it is primarily used 

to create alliance between the therapist and the client. But also to create a safe relationship 

where identification is important in order to provide further tools that the therapist himself has 

gained through self-perceived experiences. 

Keywords: Hermeneutics, substance abuse, counselor, therapist, substance abuse treatment, 

recovery, twelve step program, Minnesota model, addiction, alcoholism, alcoholic 

anonymous/narcotics anonymous.   



3 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ..................................................................................................................................... 5 

Bakgrund ................................................................................................................................ 6 

Syfte och frågeställning .......................................................................................................... 7 

Tidigare forskning ...................................................................................................................... 8 

Identitet ................................................................................................................................... 8 

Behandlaren .......................................................................................................................... 10 

Tolvstegsprogrammet ........................................................................................................... 11 

Sammanfattning – tidigare forskning ................................................................................... 12 

Metod ....................................................................................................................................... 13 

Hermeneutik ......................................................................................................................... 13 

Den hermeneutiska tolkningen och dialogen ................................................................... 13 

Den hermeneutiska cirkeln och analysen ......................................................................... 14 

Urval och bakgrund till intervjuerna ................................................................................ 15 

Genomförandet av intervjuerna ........................................................................................ 16 

Etik ................................................................................................................................... 16 

Förförståelse ..................................................................................................................... 16 

Preliminär tolkning ................................................................................................................... 18 

Allians .................................................................................................................................. 18 

Identifikation ........................................................................................................................ 18 

Erfarenhet ............................................................................................................................. 18 

Självhjälpsrörelsen och tolvsteg ........................................................................................... 18 

Personlig/Privat .................................................................................................................... 19 

Trygghet ............................................................................................................................... 19 

Sammanfattning preliminär tolkning ................................................................................... 19 

Teori – Existentiella dilemman och symbolisk interaktionism ................................................ 20 

Tillvaro och meningsskapande ............................................................................................. 20 

Livsvärldens fyra dimensioner ............................................................................................. 20 

Den fysiska dimensionen ................................................................................................. 21 

Den sociala dimensionen .................................................................................................. 21 

Den psykologiska dimensionen ........................................................................................ 22 

Den andliga dimensionen ................................................................................................. 22 

Den existentiella krisen enligt Bo Jacobsen och Dan Stiwne .............................................. 23 

Stigma enligt Goffman ......................................................................................................... 24 



4 

 

Identitetsskapande – Goffman .............................................................................................. 24 

Sammanfattning teori ........................................................................................................... 25 

Resultat ..................................................................................................................................... 26 

Fördjupad tolkning ................................................................................................................... 26 

Ett personligt yrkesval .......................................................................................................... 26 

Alliansen och erfarenheten som verktyg .............................................................................. 28 

”Risken” att ha en erfarenhet................................................................................................ 29 

Skammen – det känslomässiga stigmat ................................................................................ 30 

Tolvstegsprogrammet ........................................................................................................... 32 

Sammanfattning ................................................................................................................... 33 

Huvudtolkning .......................................................................................................................... 34 

Erfarenheten är värdefull ...................................................................................................... 34 

Stigma som ett medel för identifikation ............................................................................... 35 

Ett nytt sätt att leva – ett nytt sätt att tänka .......................................................................... 35 

Sammanfattning resultat ....................................................................................................... 36 

Diskussion ................................................................................................................................ 37 

Resultat i förhållande till syfte och frågeställning ............................................................... 37 

Resultat i förhållande till tidigare forskning ........................................................................ 38 

Resultat i förhållande till teoretisk referensram ................................................................... 39 

Resultat i förhållande till metod ........................................................................................... 39 

Att forska vidare ....................................................................................................................... 40 

Referenser ................................................................................................................................. 41 

Litteraturförteckning ............................................................................................................ 41 

Vetenskapliga artiklar .......................................................................................................... 41 

Bilagor ...................................................................................................................................... 43 

Bilaga 1 – Anonyma Narkomaners tolv steg........................................................................ 43 

12 steg ...................................................................................................................................... 43 

Bilaga 2 – Anonyma Narkomaners 12 traditioner................................................................ 44 

Tolv traditioner ......................................................................................................................... 44 

Bilaga 3 – Intervjuguide ....................................................................................................... 45 

 

  



5 

 

Inledning 
 

Det har sedan många år varit en livlig debatt om huruvida missbruk ska tacklas i vårt samhälle. 

Meningarna går isär och tabut är enormt kring detta samhällsproblem. Eller snarare 

folkhälsoproblem. Missbruk av alkohol och/eller narkotika är ett problem som finns i alla 

samhällsklasser. De flesta som vi skulle fråga känner någon som har eller har haft ett missbruk 

i sin familj, släkt eller vänkrets. Ändå är det fortfarande ett stort tabu och något som vi helst 

inte pratar högt om för vemsomhelst med rädsla för att bli dömd och utstött ur den gemenskap 

som samhället innebär.  

Antalet som vårdas för sitt missbruk ökar varje år, så också dödstalen för narkotika- och 

alkoholrelaterat missbruk. Det kostar oss stora pengar varje år, uppemot 50 miljarder kronor år 

2015 enligt SCB:s statistik för hur mycket kommunerna lägger ut för bistånd som är relaterat 

till missbruk och det växer för varje år (Statistiska centralbyrån, 2015). Beräkningar visar också 

att bara 1 av 5 personer med beroendeproblematik får hjälp för sitt missbruk. Vad det beror på 

finns det många som siar om. Är det synen på människan eller på vad samhället kan göra, eller 

borde göra. Meningarna går isär. Det finns forskning på området som visar att ökad gemenskap 

och delaktighet i samhället hjälper som motvikt mot aktivt missbruk och därmed isolering och 

utanförskap. 

Missbruk har länge setts som en dålig vana och ett moraliskt begrepp, som något en enskild 

individ väljer att syssla med. Långsamt har det blivit mer och mer accepterat som en sjukdom 

och något som inte alls är ett moraliskt begrepp. Vi vet idag att det är en ärftlig sjukdom. Vi vet 

också att den är socialt betingad, då den är mer utbredd bland de mest utsatta och 

marginaliserade i samhället. Socialstyrelsens rapport från 2015 visar att det är tydligt kopplat 

till social status såsom skolgång och arbete (Socialstyrelsen, 2015). Bland de som har en lägre 

utbildningsnivå, endast grundskola, är det dubbelt så vanligt med missbruk av alkohol och/eller 

narkotika än bland de som har en eftergymnasial utbildning. Dock återfinns missbruk i alla 

samhällsklasser och är ett folkhälsoproblem. Inte bara på grund av själva sjukdomen i sig utan 

på grund av alla de ringar på vattnet som blir följderna av en enskild persons missbruk. Det 

påverkar hela familjer, barn, arbetsplatser, kriminell aktivitet och inte minst våld och olyckor i 

trafiken som är på grund av missbruk av alkohol och narkotika. Det kostar som sagt pengar, 

men också energi och påverkan av samhället i stort.  

Så frågan är hur vi ska hitta lösningar på dessa problem. En fråga som tidigt kommer upp i 

debatten om missbruk är hur vården för missbrukare ska se ut. Som det är idag så finns en 

mängd insatser. Frivillig vård i form av öppenvårdsinsatser består ofta av urinprovstagning 

och/eller utandningstest i kombination med enskilda samtal. Det kan också innebära att bo på 

ett familjehem eller någon form av boende där någon form av terapi ingår. Det kan också 

innebära tvångsvård eller tvångsavgiftning där den enskilda individen inte har någon talan utan 

helt enkelt blir frihetsberövad. Detta är ett axplock av behandling för missbruk, listan kan göras 

lång och därmed även dess resultat och evidens är olika beroende på den enskilda individens 

behov. Det går helt enkelt inte hitta en metod som passar alla. Men man kan vända på det och 

säga att alla kan passa in i någon metod. En av de behandlingsformer som idag är aktuell är 

tolvstegsbehandling. Denna behandlingsform är den jag kommer gå djupare inpå i denna 

uppsats. Anledningen till detta är för att jag själv arbetar med denna behandlingsform men det 

är dock inte av syfte att förespråka denna metod som jag valt denna inriktning. Det handlar 
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snarare om att jag är nyfiken på hur bredden ser ut och hur olika en metod kan uppfattas, hur 

olika människor gör metoden till det den är och är det verkligen metoden som är viktig? Är det 

kanske snarare den relation som behandlaren lyckas bygga upp som är det viktiga? Det är 

hursomhelst en vida erkänd metod som används flitigt i Sverige idag. Jag kommer att förklara 

ytterligare vad tolvstegsbehandling innebär i följande avsnitt. 

 

Bakgrund 

Tolvstegsprogrammet kom till genom att två personer, Bill och Bob, som blivit nyktra 

alkoholister träffades och började skriva en bok tillsammans om hur de skulle kunna hjälpa 

andra att bli nyktra. Året var 1935 i USA och Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram började 

ta form. Tolvstegsprogrammet växte snabbt i USA och spred sig till andra länder runt om i 

världen. Idag finns tolvstegsprogrammet i stort sett hela världen med flera hundratusentals 

grupper för självhjälp. Några år efter att Anonyma Alkoholister grundades så växte även flera 

modeller för självhjälp fram och tolvstegsprogram finns numera inriktat mot en mängd olika 

former av problematik – alkohol, narkotika, läkemedelsberoende, spelberoende, 

sockerberoende, sexmissbruk och så vidare. Tolvstegsprogrammet kom till Sverige genom 

yrkesverksamma inom missbruksvården 1945 och ett program baserat på tolvstegsprogrammet 

bildades och kallade sig själva för Länkrörelsen. Tolvstegsprogrammet har sedan dess växt som 

behandlingsmetod inom branschen och är idag en av de mest använda metoderna för behandling 

av substansmissbruk i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). Lägg märke till att jag använder mig av 

begreppet ”substansmissbruk” som i denna uppsats syftar till missbruket av alkohol, droger 

eller andra narkotiska preparat och ska inte förväxlas med andra typer av missbruk såsom spel, 

sex, mat osv. 

I behandlingsmetoder där behandlare använder sin erfarenhet som metod och redskap för att 

bilda allians med klienten är det svårt att ibland dra en gräns mellan metod och erfarenhet. Den 

egenupplevda erfarenheten är en viktig del av metoden som sådan för att skapa allians med 

klienten och att därigenom hitta nya lösningar på liknande problem som behandlaren själv har 

upplevt. Detta anses ofta som en styrka för metoden men gör att metoden ibland kan vara svår 

att ”avgränsa” då gränsen mellan att vara personlig/privat/professionell kan vara svår att dra för 

behandlaren som utövare av metoden. 

Att hitta en metod som passar alla är svårt, om inte omöjligt. Vissa hävdar att en del metoder 

är bättre än andra medan andra säger att det har inget med metoden i sig att göra utan mera vad 

vi gör med den. Jag tycker inte att det viktiga här är att ta reda på vilket av dessa påståenden 

som stämmer. Dock kan jag hålla med om att det är alliansen mellan klient/behandlare som är 

viktigare i sammanhanget för att kunna åstadkomma någon förändring hos klienten. Metoden 

är således inte bara en fristående metod för att skapa förändring hos klienten utan också ett av 

många tänkbara perspektiv på ett väldigt komplicerat problem som substansmissbruk kan vara. 

Tolvstegsmetoden är som sagt idag en av de mest använda metoderna inom branschen för 

behandling av missbruk i Sverige. Många av de som arbetar som professionella terapeuter har 

även en egen historia av substansrelaterat missbruk med alla dess tänkbara följder. Men hur 

kommer den egna erfarenheten till uttryck i metoden kan man fråga sig och hur används den i 

relation till klienten? Detta är unik för denna profession då det ofta är en del av behandlarens 

identitet och eget tillfrisknande från beroendesjukdomen. Att tydligt göra en avgränsning 
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mellan erfarenheten och metod är ibland svårt då den professionella behandlarens egna 

upplevelser ibland är av vikt för att helt enkelt vara en god förebild som människa för klienten. 

Det läggs vikt under behandlingens gång att fortsätta ha ett dagligt program för tillfrisknande 

även efter behandlingens slut.  

Med behandlare så menar jag den person som ansvarar för en klients behandling. 

Arbetsuppgifterna är liknande på de flesta arbetsplatser och omfattar bland annat enskilda 

samtal med klienten och gruppterapi med andra personer som också har ett substansmissbruk. 

Behandlaren håller också ofta i föreläsningar som rör allt mellan anknytningsteori, 

beroendeproblematik och familje- och vänskapsrelationer. Det ingår också ofta att klienten får 

enskilda uppgifter som oftast utgår från steg 1-3 där klienten tillsammans med behandlaren 

kartlägger konsekvenserna av sitt missbruk och hittar nya lösningar på problem som klienten 

har i relation till sitt liv i helhet. Behandlarens uppgift som helhet är att stötta och motivera 

klienten till att kunna leva ett fungerande liv utan droger och alkohol.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur behandlare använder sig av sin personliga 

erfarenhet och hur den kommer sig till uttryck i behandling där en tolvstegsmetod används. Jag 

har intervjuat 5 personer som arbetar med denna metod som behandlare och som alla har egen 

erfarenhet från substansmissbruk. Utifrån tidigare forskning på området som visat att det finns 

ett glapp mellan forskning på missbrukaren/klienten och behandlaren i relation till varandra och 

framförallt med fokus på behandlarens egen erfarenhet så har en del frågeställningar dykt upp. 

Följande fråga har jag försökt besvara i denna studie: 

Hur använder behandlare sin personliga erfarenhet av substansmissbruk och tillfrisknande 

från det i sin professionella yrkesroll?  
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Tidigare forskning 
 

Det finns en omfattande tidigare forskning på området som rör missbruk och substansberoende, 

tillfrisknande och behandling av missbruk. Jag har nedan försökt sammanställa en del av denna 

för att ringa in det område jag tar upp i denna studie och hur jag kan bidra till forskningen på 

området. Jag har sökt på: Behandlare, tillfrisknande, missbruk, beroende, substansberoende, 

existentiell kris, identitet och identitetsskapande, tolvstegsprogrammet, gemenskap, behandling 

och terapeut, socialt stöd och stigma. Jag har sökt i databaserna: Sociological abstracts, Social 

services abstract, Social care online samt Social science citation Index. 

 

Identitet 

Andersson & Mott (1998) forskar om hur identiteten förändras när en person börjar använda 

droger. En identitetsförändring som gör att vi identifierar oss med en subkultur, som gör att vi 

känner tillhörighet och gemenskap. Att känna tillhörighet är ett allmänt känt skäl till att vi mår 

bra. Sen hur vi söker denna tillhörighet ser olika ut mellan olika personer. Andersson & Mott 

har tittat på hur identiteten ser ut innan missbruket och sedan hur den förändras under 

missbrukets gång för att få en förklaring till på vilket sätt missbruk för med sig 

beteendeförändringar. Studien är utförd på 228 personer genom kvalitativa intervjuer. Urvalet 

av representanter är fördelat representativt och omfattar alltså en jämn fördelning av män och 

kvinnor med olika bakgrund/kultur och är utförd i Michigan, USA. Intervjuerna utfördes på 

personer som frivilligt sökt vård för sitt drogmissbruk och som ansåg sig ha ett problem med 

någon form av drog (förutom alkohol) och som definierade sig ha en drog-missbruksidentitet 

(Andersson & Mott 1998, s. 304). Dessa jämfördes senare med olika modeller och teorier för 

hur identiteten utvecklas när en person använder droger eller börjar använda droger. Det man 

fann i studien var att identiteten som missbrukare började ta form redan i barndomen eller tidiga 

tonåren genom marginalisering. Marginaliseringen kan ses som en avgränsning i 

identitetsskapandet och innebär att individen får tillgång till, eller en möjlighet, att identifiera 

sig med en subkultur som omfattar vissa attribut. Detta gör att personen anpassar och formar en 

identitet kring subkulturen. Det innebär att personen anammar beteenden som ingår i den 

marginaliserade gruppen, som är normbrytande eller inte socialt önskvärt. Forskarna använder 

ordet marginalisering eftersom det i socialt accepterade sammanhang innebär att personerna 

har ett normbrytande beteende som har negativ inverkan på deras liv. Denna process pågår alltså 

enligt forskarna innan själva missbruket sätter fart. Denna marginalisering gjorde att personerna 

upplevde att den ursprungliga identiteten går förlorad och att personerna istället utvecklar en 

missbruksidentitet. Detta innebär enligt forskarna att personen får en tillhörighet och 

konstruerar en missbruksidentitet vartefter involverandet i denna subkultur utvecklas 

(Andersson & Mott 1998, s.306). 

Dingle, Stark, Cruwys och Best (2014) tittar också på identitetsskapandet och hur identiteten 

förändras efter det att en person upphör att missbruka droger. Forskningen syftar till att studera 

hur den sociala identiteten förändras över tid. Att gå från att definiera sig själv som en ” 

missbrukare” till en ”tillfrisknande missbrukare” eller en samhällsmedborgare av något annat 

slag så definieras också vem och vad personen tillhör för social grupp och vilken social status 

personen har menar forskarna (Dingle et al. 2014, s.237). Denna förändring är genomgående i 
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personens liv, inte bara genom att förändra sina vanor och beteenden men också en förändring 

när det gäller socialt umgänge och sättet att se på sig själv. Substansmissbruk är ofta socialt 

betingat och forskarna har tittat på hur övergången i den sociala identiteten är avgörande för att 

forma en ny identitet såsom en identitet som tillfrisknande (Dingle et al. 2014, s.239). 

Deltagande i studien var 132 personer som vistades på behandlingshem i Australien. Deltagarna 

hade gjort i genomsnitt 5.5 behandlingar för sitt substansmissbruk under sitt liv. Intervjuer och 

enkäter genomfördes med jämna mellanrum med några veckor eller månaders mellanrum för 

att se hur deltagarna förändrade sin uppfattning om social identitet under tiden (Dingle et al. 

2014, s.242). Resultatet av dessa intervjuer och enkäter visade på en övergång från att i början 

identifiera sig mera med personer som använder droger till att identifiera sig mer och mer med 

en tillfrisknande identitet under behandlingens gång. Denna tillfrisknandeidentitet beskrev 

personerna som att de hade fått en känsla av gemenskap med personer som inte missbrukar och 

lever ett vanligt liv samt att de såg att de var en del av samhället och inte utstötta eller i utkanten 

av samhället längre. Resultatet visade också att övergången från en ”användaridentitet” till 

”tillfrisknandeidentitet” var avgörande för en minskning av användande av droger och alkohol 

och ökade personernas välmående på längre sikt. (Dingle et al. 2014, s.249). Forskare kunde 

också se att graden av hur djupt eller långt missbruket hade fortskridit inte hade någon större 

betydelse för hur väl personerna tog till sig behandlingen och hur väl känslan var av 

samhörighet, gemenskap och identifikation med tillfrisknandeidentiteten (Dingle et al. 2014, 

s.248). 

Waters, Holttum och Perrin (2014) undersöker om hur personer som går i terapi kan förstå sig 

själva i sitt tillfrisknande från beroende genom att bearbeta sina inre psykologiska processer. 

Studien är utförd inom det psykologiska forskningsfältet. Forskarna har tittat på hur alliansen 

mellan klient och terapeut kan vara avgörande för klienten. Waters et al. (2014, s. 223) beskriver 

alliansen i tre delar: överenskommelse av mål med terapin, överenskommelse om hur klienten 

ska nå dessa och utvecklandet av ett personligt band mellan klient och terapeut. Forskarna har 

i denna studie tittat på hur dessa band skapas i mellan klient och terapeut. Waters et al. (2014, 

s.232) utförde 7 intervjuer med personer som varit i substansmissbruk. Resultatet visade att 

personerna hade utvecklat ett starkt personligt band till terapeuten och detta tydde på en trygg 

anknytning och klienten kunde bearbeta sina inre psykologiska processer och på så sätt 

internalisera terapeutens tro om att klienten kunde sluta med sitt substansmissbruk. Waters et 

al. (2014) menar att de narrativ som klienten anammar kan vara avgörande för hur klienten 

hanterar framtida problem och hinder för förändring. Att klienterna fick en trygg anknytning 

var också nödvändigt för att ersätta de otrygga anknytningsmönster som klienten haft tidigare. 

Waters et al. (2014, s.234) kom fram till att den allians och anknytning som skapas mellan 

klient och terapeut är nödvändig för att klienten ska få en tro på sig själv att den klarar att leva 

ett drogfritt liv och nå sina mål med livet. 

Radcliffe & Stevens (2008) har forskat på hur substansmissbrukare upplever att de är 

stigmatiserade som ”pundare och kriminella” i behandling av substansmissbruk och hur de 

hanterar denna stigmatiserade identitet. Studien är utförd i England där ett slumpmässigt urval 

från olika behandlingshem gjordes och 53 intervjuer utfördes med klienter som varit i 

behandling (Radcliffe&Stevens 2008, s.1065). Stigmatiseringen bestod i att personerna 

upplevde att de blev stämplade som pundare och kriminella och därmed fann det problematiskt 

att söka behandling då de inte ville identifiera sig med detta nedvärderande uttryck 

(Radcliffe&Stevens 2008, s.1068). Resultatet visade att många av de intervjuade tyckte att 

behandlingen var mest anpassad för en vis typ av missbrukare. De upplevde att man måste bete 
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sig och vara på ett visst sätt som en ”pundare och kriminell” och att det blev stigmatiserat och 

rent av ett hot mot den egna identiteten på ett negativt sätt. Detta fann forskarna vara negativt 

för att den bild av missbrukaren inte stämde överens med den generella delen som sökte 

behandling för sitt missbruk. De flesta var inte tunga missbrukare med ett utpräglat kriminellt 

leverne vilket ledde till att många kände att det var svårare att söka och få rätt hjälp för sitt 

missbruk (Radcliffe&Stevens 2008, s.1072). 

Nettleton, Neale & Pickering (2010) forskar om heroinmissbrukare utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv. De har tittat på hur förhållningssättet till sina egna kroppar var i 

missbruket och när de slutade med droger. I denna studie intervjuades 40 personer som slutat 

med heroin och bosatta i England. I likhet med Dingle et al. (2014) som tittar på ”användare-

identitet” och ”tillfrisknande-identitet” så använder forskarna i denna studie begreppen 

”användar-kroppar” och ”tillfrisknande-kroppar” för att personerna som blir intervjuade ska 

försöka beskriva hur deras förhållande till kroppen har varit och har förändrats (Nettleton et al. 

2010, s.352). I denna studie är identitet mer kopplat till den fysiska delen i missbruket. 

Resultatet från intervjuerna visade att personerna beskrev missbruket som att de hade ett 

förhållande till kroppen som att kroppen krävde drogen, att de måste fixa droger och injicera 

drogen för att underhålla kroppen, för att sova, för att kroppen skulle fungera. De beskriver 

sedan att när kroppen tillfrisknar från drogerna så fick de ett helt annat förhållande till kroppen 

då relationerna med omvärlden blev annorlunda. De fick en social identitet och kroppen blev 

en del av tillfrisknandet och omhändertagandet av kroppen blev inte lika mekaniserat som 

innan. Kroppen blev levande och kunde befinna sig i sociala sammanhang tillsammans med 

andra människor som inte använde droger utan att kroppen blev ett framträdande ämne. 

Forskarna fann att det inte var lätt att skilja användar-kroppen från tillfrisknande-kroppen och 

att den ena inte behöver utesluta den andra då olika beteendemönster som anammats under 

missbruket fortfarande kunde vara framträdande (Nettleton et al. 2010, s.354). Man fann att 

tillfrisknande-kroppen var mer multifasetterad då den ingick i flera sammanhang och att det 

sociala kapitalet från användar-kroppen hängde med in i tillfrisknandet (ibid.) I likhet med 

Radcliffe&Stevens (2008) fann man att det fanns ett stigma runt substansmissbrukaren och att 

detta stigma förde med sig ett antal förväntningar om hur missbrukaren är. 

 

Behandlaren 

Grosenick & Hatmaker (2000, s.273) forskar om kvinnor som är i behandling. Forskarna 

genomförde kvalitativa intervjuer med 39 kvinnor som deltog i en behandling som varade under 

ca 6månader på en utvald klinik i nordvästra USA samt 51 anställda som arbetade med 

behandling av missbruk någon gång under perioden mellan 1994 – 1996. Syftet med denna 

studie var att öka kunskapen om vilka egenskaper som är viktiga hos personal som arbetar med 

behandling av substansmissbruk. De har forskat om hur personalens bemötande, attityder och 

beteende påverkar klienten och vad som varit viktigt hos personalen för att det ska påverka 

klienten i en positiv riktning. I denna studie framkom det bland annat att klienterna upplevde 

att det var viktigt att de hade bra förebilder som ”levde som de lärde” och att de höll tider, var 

artiga och trevliga och ingav respekt och hade en vilja att finnas till och hjälpa. Detta var viktigt 

för klienterna för att de skulle anamma samma beteende när de avslutat sin behandling 

(Grosenick&Hatmaker 2000, s.274). De flesta av de som arbetade med behandling hade själva 

egna erfarenheter av att tillfriskna från ett drogberoende, vilket var värdefullt för klienterna. 



11 

 

Det framkom i intervjuerna med klienterna att det var motiverande att personalen hade haft ett 

missbruk själva som de tagit sig ur och de fick en känsla av att ”kan hon, så kan jag”. Det visade 

sig värdefullt att personalen hade denna erfarenhet så att de kunde förstå vad klienterna går eller 

har gått igenom (Grosenick&Hatmaker 2000, s.278).  

Curtis & Eby (2010) tittar på hur behandlare inom substansmissbruk som har egen erfarenhet 

från tillfrisknande av substansmissbruk och hur det påverkar deras roll som professionella 

behandlare. I likhet studien av Grosenick&Hatmaker (2000) så forskar de om hur behandlare 

med egen erfarenhet kan hjälpa människor, dock ur perspektivet att de som har egen erfarenhet 

också blir mer engagerade i sitt arbete. De menar att ”tillfrisknandeidentiteten” har en 

framträdande betydelse av att vara en behandlare som själv har haft ett missbruk och påverkar 

engagemanget hos behandlaren positivt till att utföra sitt arbete som professionell behandlare. 

695 behandlare från 27 olika behandlingshem eller mottagningar har fyllt i enkäter i denna 

studie som utfördes i USA (Curtis&Eby 2010, s.251). Cirka hälften av dessa har haft ett eget 

substansmissbruk och hälften av alla behandlare totalt har en utbildning inom området. I denna 

studie har bland annat forskats om hur starkt professionellt engagemang behandlare har då de 

antingen har egna erfarenheter från substansmissbruk eller inte (Curtis&Eby 2010, s.251). 

Forskarna fann att det var en signifikant skillnad mellan de som själva hade egen erfarenhet 

från missbruk och de som inte hade det. Man fan att dessa behandlare som själva hade haft ett 

missbruk hade ett mycket högre engagemang och identifierade sig själva mer med sitt arbete då 

detta var en stor del av deras liv. Tillfrisknandeidentiteten har alltså en framträdande betydelse 

i engagemanget i det professionella utförandet som behandlare (Curtis&Eby 2010, s.252).  

 

Tolvstegsprogrammet 

Weegmann & Piwowoz-Hjort (2009) har gjort en forskningsstudie med personer som använder 

sig av ett tolvstegsprogram såsom Anonyma Alkoholister eller Anonyma Narkomaner och vad 

som gjort att de kunnat hålla sig ifrån alkohol och andra droger under en längre tid. I denna 

fenomenologiska studie intervjuades 9 personer som använt sig av ett tolvstegsprogram under 

ett minimum av sammanhängande 9 år i sitt liv och vad de fann vara till hjälp för deras 

tillfrisknande. De fann att personerna som blev intervjuade pratade om sitt substansmissbruk 

som en kronisk sjukdom och att de såg sig själva som ”tillfrisknande” från beroendesjukdomen 

(Weegmann&Piwowoz-Hjort 2009, s.276). Det beskrevs som ett formande av en ny identitet 

som tillfrisknande. I likhet med studien av Dingle et al. (2014) samt Nettleton et al. (2010) så 

var det alltså väsentligt att forma en ny identitet och man menar att det är positivt för att ha en 

långvarig drogfrihet över tid. Weegmann&Piwowoz-Hjort (2009) kom fram till i denna studie 

att det var viktigt för personerna som haft ett substansmissbruk att ha tolvstegsprogrammet som 

ett sätt att kunna ta hand om sig själv, för att dela erfarenheterna med varandra av att leva ett 

drogfritt liv och få ett fungerande liv. Man fann att det var viktigt att hitta en identitet av en 

”icke-användare” [av droger] och för att sätta ord på sin livshistoria (Weegmann & Piwowoz-

Hjort 2009, s.281). Intervjupersonerna pratade ofta om att ”slå i botten” och att de hade fått så 

pass allvarliga konsekvenser av sitt substansmissbruk att de inte längre kunde fortsätta. De var 

helt enkelt tvungna att forma en ny identitet som tillfrisknande vilket innebär ett fungerande 

liv. Det är här tolvstegsprogrammet kommer in menar de. De beskriver det som hopp, att det 

finns hjälp (Weegmann & Piwowoz-Hjort 2009, s. 277). Det är det som fått dom att kunna sätta 
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ord på sin livshistoria och de konsekvenser de fått av missbrukar samt vilka vinster de får genom 

att hålla sig nyktra och drogfria (Weegmann & Piwowoz-Hjort 2009). 

 

Sammanfattning – tidigare forskning  

För att sammanfatta detta avsnitt så kan jag säga att det finns en mängd forskning på området 

missbruk ur många olika perspektiv. Det jag tycker är intressant i dessa studier som jag valt ut 

är inledningsvis identitetsskapandet, hur man går från en ”användar-identitet” till en ”icke-

användar-identitet” vilket också hör ihop med att kunna känna tillhörighet, gemenskap med 

andra drogfria människor samt för att avlägsna stigmat som det innebär att vara eller att ha varit 

en substansmissbrukare. De första forskningsstudierna som jag skrivit om här visar hur 

identiteten utvecklats innan, under och efter missbruket. De visar på hur viktigt det är att skapa 

sig en ny identitet som innebär social inkludering istället för social exkludering som innan. De 

efterföljande studierna handlar om hur behandlare inom missbruksområdet använder sin 

bakgrund som en grund för allians mellan behandlare och klient. Dels kunde personer som haft 

ett missbruk identifiera sig mer med de som hade en missbruksbakgrund samt behandlaren själv 

var mer engagerad i sitt yrke tack vare sin bakgrund. Man fann i dessa vetenskapliga 

forskningsstudier att det var väsentligt att sätta ord på sin historia, kunna ge sina erfarenheter 

till andra samt identifikation. Den sista studien som jag skrivit om här handlar om hur 

tolvstegsprogrammet varit en hjälp för att hitta verktyg för tillfrisknande och precis som i de 

andra studierna så var det viktigt att kunna bygga upp en ny identitet men att samtidigt 

identifiera sig som alkoholist eller beroende för att kunna se på de konsekvenser 

substansmissbruket verkligen har gett och hur viktigt det är att påminna sig om detta för att 

kunna bygga en identitet som ”tillfrisknande”. Sammanfattningsvis kan jag säga att dessa 

studier ringar in svårigheten med identifikation och vikten av att kunna känna ett värde, finna 

hopp samt vikten av att hitta nya verktyg för att hantera livet på. 
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Metod 
 

Jag kommer här att presentera den metod jag valt för denna studie. I förhållande till det material 

jag samlat in och för att göra den ”rättvisa” så har jag valt en hermeneutisk metod. Detta för att 

kunna fånga in just det fenomen som jag är intresserad av inom ramen för denna studie. 

 

Hermeneutik 

I denna studie har det varit viktigt att fånga individens egen upplevelse av att sluta med ett 

substansmissbruk och sedan att arbeta med att hjälpa andra. Därför har valet av metod 

inledningsvis härlett mig till att använda mig av en metod som kan fånga just detta. Jag har 

därför valt ett hermeneutiskt förhållningssätt och metod för att forma min intervjuguide och för 

att senare analysera mitt material. Detta innebär att jag inledningsvis använder mig av min 

förförståelse för ämnet (Dahlberg et al. 2007, s.281). Valet av just denna metod utgår ifrån att 

jag har en bred förförståelse för området jag tänker studera. Inom hermeneutiken är 

förförståelsen inget hinder för att man ska kunna forska på ett område utan snarare en 

förutsättning för att kunna förstå från första början och att kunna ringa in och precisera ett 

område. Däremot får detta inte vara styrande i genomförandet av studien då det kan skada den 

insamlade datan eftersom forskaren går in med sin egen förförståelse om området alltför 

mycket. Det är här teorierna och den empiriska forskningen på området kommer in.  

Inom hermeneutiken är det således ett viktigt moment att forskaren redogör för sin förförståelse 

för att samtidigt ha ett kritiskt förhållningssätt till detta. Med kritiskt förhållningssätt menar jag 

att forskaren måste ha ett öppet sinnelag för det som studeras och vara mottaglig för att det som 

förväntas komma fram i studien förmodligen kommer att ändras under studiens gång. I 

förlängningen innebär det att forskaren ska kunna ändra sin frågeställning, ställa nya frågor till 

materialet, nya frågor till sig själv och komma fram till slutsatser som bäst överensstämmer 

med det som personerna berättar. Så på sätt och vis ska forskaren skriva ner sin förförståelse 

för att sedan kunna vända blad och börja på ny sida. Detta för att sedan kunna föra dessa 

samman och bilda en ny nivå av förståelse på det studerade området (Dahlberg et al. 2007, 

s.135).  

Den hermeneutiska tolkningen och dialogen 

Ödman (2003, s.14) menar att hermeneutisk metod utgår ifrån att det finns flera sätt att förstå 

världen på, att vi kan anta olika perspektiv och att upplevelser är subjektiva och unika för varje 

individ. Han skriver också om att varje förståelseprocess inte har ett slut, ingen slutgiltig 

förklaring och därför kan vi inte enligt en hermeneutisk metod sträva efter mättnad i en studie 

som har en hermeneutisk metodansats (Ödman 2003, s.16). Däremot måste ju givetvis denna 

studie generera ett resultat och presentera en analys av den insamlade datan. Det är här vi kan 

prata om att komma fram till en förståelsehorisont bortom vår egen förförståelse och där 

forskaren tillsammans med respondenterna kommer fram till en ökad förståelse och en 

gemensam bild av ett fenomen genom en hermeneutisk dialog. Det innebär inte att forskaren 

ska diskutera sig fram tillsammans med respondenterna utan snarare att respondenterna får sätta 

ord på sina upplevelser och att forskaren i sin tur kan teoretisera och komma fram till nya 
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förståelsehorisonter på området. Dels för sin egen del, forskningens skull men också för att 

respondenten ska få en ökad förståelse för fenomenet genom att berätta sin historia.  

Ödman (2003, s.23) skriver att tolkning innebär att vi översätter när vi har en vanlig dialog med 

någon. Det innebär att när vi lyssnar och tolkar så kan vi också återge ytterligare en bild på hur 

vi ser på det som berättas för oss. Enligt Heidegger (genom Ödman 2003, s.25) är förståelse 

inte ett redskap vi tar till utan rentav ett grundläggande behov eller förmåga som vi människor 

besitter och som kommer genom och i samverkan med tolkandet. Enligt Ödmans uppfattning 

om begreppen tolkning och förståelse har alltså varje människa olika förståelsehorisonter men 

i den hermeneutiska dialogen kan vi alltså mötas någonstans bortom vår ursprungliga förståelse 

och uppfattning om ett fenomen. Det innebär alltså att forskaren behöver ha en dialog med det 

insamlade materialet (ibid.). Där forskaren behöver ha ett öppet sinne för det materialet ”talar 

om”, att forskaren försöker se bortom sina egna fördomar, förförståelse och låta materialet tala 

för sig. Anledningen till att just hermeneutik är bra för att studera människors upplevelser är 

för att den tillåter att forskaren, alltså jag i detta fall, har en dialog med den som intervjuas. Det 

handlar alltså om att kunna komma fram till en bättre förståelse för ett fenomen genom att föra 

en dialog mellan min egen förförståelse för området och så får den som blir intervjuad förklara 

sin upplevelse för att föra fram den i sitt ljus så att den blir synlig. Det är sedan denna upplevelse 

som jag försökt redogöra för i min analys av intervjuerna. 

Den hermeneutiska cirkeln och analysen 

Den hermeneutiska tolkningen kan liknas vid en cirkel där forskaren rör sig från förförståelse 

mot ny förståelse som blir en förförståelse och så vidare. Det kan liknas vid att röra sig mellan 

dels ett helhetsperspektiv till att titta på delar av materialet för att analysera och sedan titta på 

helheten igen och upptäcka att helhetsbilden har förändrats med hjälp av delarna. Det är således 

en tolkningsprocess där man genom omtolkning kan sammanfoga en ökad förståelse med en 

större helhet (Ödman 2003, s.104). Det innebär att man som forskare ökar sin förståelsehorisont 

och därmed får en mer övergripande bild av och preciserar sin kunskap om ett fenomen (ibid.). 

En övergripande bild av materialet är det forskaren strävar efter samt en förståelse för helheten. 

Att hitta den förståelsehorisont där det som framkommit i materialet, den sammanhängande 

analysen och forskarens förförståelse blir ”mättad”. Det innebär inte nödvändigtvis att allt 

material ska analyseras om och om igen i all oändlighet för att förvänta sig att det ska bli en så 

bra tolkning som möjligt. Det skulle snarare göra allt mer komplicerat och förståelsen för 

materialet skulle bli överanalyserat och förmodligen inte så nära sanningen. Det är ett hantverk 

att hitta den förståelse för materialet som ger den mest totala bilden av det. Det går alltså inte 

säkert säga när detta har uppnåtts. Inom hermeneutiken skulle man ändå kunna, paradoxalt, ge 

kritiken att detta ändå är ytterligare bara en förståelse av en verklighet och är bara ett av många 

perspektiv och en bit av ”sanningen”. För att göra en hermeneutisk studie finns det ingen exakt 

modell för hur analysen ska gå till. Däremot finns det olika sätt att presentera den för att stärka 

validiteten i analysen, exempelvis med hjälp av citat och hur dessa har tolkats (Dahlberg et al. 

2007, s.281). Det är det här som kan vara svårt med hermeneutiken eftersom det lämnar 

utrymme för forskaren att hitta olika sätt att presentera sin analys. Det är samtidigt det som är 

styrkan med denna metod eftersom den låter ”materialet prata” för sig. Det handlar om att ta 

hänsyn till helheten och samtidigt se delarna i helheten och låta det tala för sig (Dahlberg et al. 

2007, s.88). Det finns således alltid en risk att jag som forskare projicerar min egen förförståelse 

på materialet och det är anledningen till att jag försökt visa på vad som är min förförståelse i 

den här studien, samt redogjort för hur jag gjort analysen (Dahlberg et al. 2007, s.287). 
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Urval och bakgrund till intervjuerna 

Deltagare till intervjuerna hittades genom snöbollsurval eller kedjeurval (Patton, 2002). 

Anledningen till att det kallas så är just för att det blir som en lager på lager effekt, eller 

kedjereaktion i och med att jag frågar en person som frågar en tredje person och så vidare. Jag 

har alltså frågat personer som arbetar med behandling om de känner någon som kan vara 

lämplig att intervjua. Eftersom jag jobbar inom området så var det genom mina kontakter jag 

sökte efter personer att intervjua genom att fråga runt om det finns någon som kan 

rekommendera någon till intervjuerna. Jag har valt bort att intervjua personer som jag arbetar 

med, kollegor och personer jag känner privat för att undvika att tolka in sådant som är mina 

förutfattade meningar och information om personernas bakgrund. Jag har valt att intervjua tre 

män och två kvinnor. Detta för att försöka få en så representativ bild som möjligt. Anledningen 

till att det blev fler män än kvinnor är helt enkelt för att detta är en mansdominerad bransch. 

Intervjupersonerna har alla arbetat med behandling av människor som har ett substansmissbruk.  

Samtliga personer som jag intervjuat till denna studie har en bakgrund av missbruk på något 

sätt. Alla har erfarenhet från eget missbruk och en del av de intervjuade har erfarenhet även 

från närståendes missbruk. Samtliga arbetar med tolvstegsprogrammet som metod men på olika 

arbetsplatser, lite olika inriktning, med olika åldrar och målgrupper. De har också en varierad 

erfarenhet av arbetet som behandlare, allt mellan cirka 1 år till 20 år. Jag har försökt få en så 

stor variation jag kunnat inom området genom att försöka få så stor variation som möjligt inom 

målgruppen som är behandlare med egen erfarenhet från missbruk. 

Jag kommer här ge en kort presentation av de personer jag intervjuat för att ge en enkel 

överblick. Namn har ändrats och åldrarna är ungefärliga för att skydda deras identiteter. 

Susanne, cirka 35 år. Arbetar som behandlare på en öppenvårdsmottagning för vuxna där 

tolvstegsbehandling bedrivs under dagtid. Susanne har arbetat med det i cirka 2 år.  

Anders, cirka 50 år. Arbetar som behandlare på en öppenvårdsmottagning för vuxna där 

tolvstegsbehandling bedrivs under dagtid. Anders har arbetat med det i cirka 20 år, på flera 

olika arbetsplatser. 

Linnea, cirka 30 år. Arbetar som behandlare på ett behandlingshem för ungdomar där 

ungdomarna är placerade under en längre tid mellan ca 4mån upp till 1 år. Behandlingen har en 

tolvstegsinriktning. Linnea har arbetat där i cirka 1 år.  

Robert, cirka 45 år. Arbetar som behandlare på ett behandlingshem för ungdomar där 

ungdomarna är placerade under en längre tid mellan ca 4mån upp till 1 år. Behandlingen har en 

tolvstegsinriktning. Robert har arbetat cirka 10 år med behandling på olika arbetsplatser. 

Johan, cirka 35 år. Arbetar som behandlare på ett behandlingshem för ungdomar där 

ungdomarna är placerade under en längre tid mellan ca 4mån upp till 1 år. Behandlingen har en 

tolvstegsinriktning. Johan har arbetat cirka 5 år med behandling på olika arbetsplatser. 

Två utav behandlarna arbetar alltså på en öppenvårdsmottagning för vuxna där gruppterapi hålls 

under dagtid. I arbetet ingår att hålla föreläsningar som rör missbruk på olika sätt. Leda grupper 

där klienter redovisar uppgifter inför gruppen samt hålla enskilda samtal med klienterna. Det 

ingår även dokumentation och kontakt med myndigheter. De resterande tre behandlarna arbetar 

på behandlingshem där ungdomar är placerade under en varierande tid på ca 4 månader upp till 

1 år. Alla tre behandlare arbetar på olika behandlingshem men har dock liknande 
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arbetsuppgifter som omfattar att bo och leva tillsammans med klienterna under några dygn för 

att sedan byta av med en annan behandlare. De ansvarar då för att hålla i föreläsningar, 

gruppterapi, enskilda samtal och kontakt med myndigheter och familj till klienten.  

Genomförandet av intervjuerna  

 Intervjuerna har skett antingen hemma hos personerna eller på deras arbetsplats, alltid enskilt 

och utanför arbetstid. Fyra av intervjuerna skedde genom att vi träffades och samtalade kring 

de ämnen som jag tog upp enligt en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3). En av 

intervjuerna skedde via telefon för att det helt enkelt inte fanns möjlighet att träffas personligen 

på grund av avstånd och tidsram för studien. Denna genomfördes också enligt samma 

intervjuguide som de andra intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av min personliga 

telefon och har raderats efter jag har transkriberat intervjuerna på min personliga dator. Jag har 

avkodat namn, platser, ålder och eventuell information som skulle kunna avslöja någons 

identitet. Mer om detta i kommande avsnitt om etik. Jag har efter att jag gjort intervjuerna skrivit 

ner min egen förförståelse här nedan, vilket jag har försökt ha i bakgrunden när jag gjort 

intervjuerna. Däremot har jag haft en dialog med intervjupersonerna för att kunna nå en ny 

förståelsehorisont och en helhetsbild av det jag studerar. 

Etik 

När det gäller etiska aspekter så är det viktigt att tänka på forskningsetiska principer. För 

enkelhetens skull så kan de indelas i fyra stycken som är allomfattande för vetenskapliga 

studier. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Det innebär att de personer som blivit intervjuade i denna studie har rätt till 

information om vad studien handlar om för att de ska kunna ta ställning till om de vill medverka. 

De ingår ett samtycke om att jag får skriva om det som kommer frami intervjuerna men att det 

måste anonymiseras och får inte nyttjas på ett sätt som är kränkande, utlämnande eller på något 

sätt kan härledas till någon privatperson. Jag har tagit hänsyn till dessa principer i denna studie 

och gjort så gott jag kunnat för att möta upp till dessa krav. Personerna som medverkat i denna 

studie har samtyckt och fått ta del av all information de kan tänkas vilja ha om vad studien 

handlar om. De har anonymiserats och jag har sett till att ingen information eller materialet från 

intervjuerna sprids. Intervjuerna har raderats efter att denna studie avslutats och 

intervjupersonerna har fått tagit del av slutresultatet. 

Förförståelse  

Jag kommer enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt här att berätta om min egen förförståelse, 

det vill säga lite om min egen bakgrund.  

Jag har sedan några år tillbaka använt mig av tolvstegsprogrammet för tillfrisknande från min 

beroendesjukdom och tillämpat den i mitt privatliv. Jag har haft ett substansberoende under 

tonåren men lyckades sluta i ett förhållandevis tidigt skede, vid 22 års ålder. Jag är idag 34 år 

och är mamma till två pojkar som är 9år respektive 11år och har en underbar familj tillsammans 

med min sambo. Jag valde efter många år inom industri- och verkstadsarbete som tryckare att 

gå vidare och utbilda mig för att kunna arbeta med människor, närmare bestämt 

beteendevetenskap år 2012. Jag har sedan dess också arbetat med människor inom sluten 

tvångsvård på LVM-hem, personlig assistans, inom socialtjänsten och på olika HVB-hem för 

ungdomar i olika åldrar och med olika sociala problem och psykisk ohälsa. Mitt nuvarande 

arbete är med ungdomar, mellan 16 – 23 år, och som har ett substansmissbruk. På det HVB-
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hemmet som jag arbetar på nu har vi en tolvstegsinriktad behandling där vi arbetar i gruppterapi 

och enskilda samtal. Min egen erfarenhet från min egen beroendesjukdom och hur den har 

påverkat mitt liv tar jag med mig i mitt yrke varje dag på något sätt. Den är på ett sätt en del i 

mitt arbete även om jag kanske inte alltid öppet pratar om min egen erfarenhet. Det jag försöker 

lägga fokus på om jag pratar om mina egna erfarenheter är hur jag gjort för att komma ifrån 

mitt aktiva användande av droger och hur jag gör på daglig basis för att ha ett bra och 

fungerande liv utan droger idag. Det är viktigt för mig idag att ta upp sådant som jag verkligen 

kan se vara till nytta för klienten, annars finns det egentligen inget som motiverar att jag ska 

prata om min egen erfarenhet från missbruk. Det handlar kanske egentligen inte så mycket om 

själva missbruket utan snarare tillfrisknandet från det.  

Den erfarenhet jag har fått från framförallt mitt nuvarande arbete är hur beroendesjukdomen 

ofta är en familjesjukdom samt en ungdomssjukdom. De allra flesta jag träffat på under mina 5 

år inom missbruksbehandling och arbete med människor har utvecklat den här sjukdomen i 

tonåren. Jag har egentligen aldrig träffat på någon som inte började sitt missbruk i tonåren. 

Dessutom så finns det också ett tydligt mönster av missbruk inom familjen som yttrar sig på 

lite olika sätt genom missbruk av substanser, relationer, mat och så vidare. Medberoende är 

också väldigt vanligt. Och det är därför jag väljer att se det som en familjesjukdom, för att det 

ofta, för att inte säga alltid, är hela familjer som blir påverkade när en eller flera personer 

missbrukar. Det är också anledningen till att jag valt att arbeta med ungdomar, för att stoppa 

upp fortskridandet av beroendesjukdomen i ett tidigt skede. De allra flesta ungdomar jag mött 

har till en början inte varit särskilt nöjda med att bli placerade på ett behandlingshem, långt 

ifrån familj och vänner. Men de har alla så småningom, när de fått lite distans, förstått att de 

behöver göra en förändring. Det är dock inte alla som vill eller förmår eller känner sig rädda att 

lämna det gamla, trots att det inte är en särskilt bra prognos för att få ett gott liv.  Det kan liknas 

vid att unna sig ett par nya skor. Det är ändå någon sorts trygghet i att fortsätta gå i sina gamla 

skor. Det gör liksom ondare att ta på sig nya och gå in dem istället, trots att de skulle hålla bättre 

i längden så är det bekvämare att ta de gamla skorna som man vet hur de känns. Väldigt ofta 

möter jag också de stora existentiella frågorna i mitt arbete, såsom; vad är meningen med livet? 

Varför kan vi inte bara låta oss själva leva bra liv och vara lyckliga? Är det såhär det känns att 

känna sig trygg inuti? Att svara på dessa frågor handlar inte om att läsa ur en skolbok utan 

handlar om att dela med sig av erfarenheter, från livet. Och det är det jag gör varje dag i mitt 

arbete, delar med mig av erfarenheter ur att möte livet och dess motgångar.  
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Preliminär tolkning 
 

En preliminär tolkning innebär en första överblick över de intervjuer som genomförts. Detta 

innebär att jag presenterar här kort vilket mitt första intryck är från intervjuerna i form av några 

teman som jag tycker är framträdande i intervjuerna. I en första överblick av insamlade data 

kunde följande teman plockas fram.  

Allians 

Allians innebär att skapa en relation mellan klient och terapeut där ett samförstånd finns och 

där de båda är på samma linje och kan förstå varandra. Denna allians är som ett startskott för 

den fortsatta relationens positiva utveckling. Det handlar om att ha en gemensam utgångspunkt. 

I behandling pratar man ofta om att möta klienten ”där den är” och då är alliansen en 

förutsättning för att kunna göra det. Det finns en definition på allians där det handlar om att 

ingå ett avtal, ett slags tyst avtal. I intervjuerna framkom det på lite olika sätt hur denna kontakt 

upprättades mellan behandlare och klient. 

Identifikation 

Identifikation är i likhet med allians en sorts relation men mera subtil i form av att hitta 

gemensamma nämnare för klient och terapeut. Behandlarna som blev intervjuade beskrev denna 

identifikation som en förutsättning för alliansskapandet. Det är på ett sätt en komponent för att 

känna tillhörighet och gemenskap med andra människor. Identifikation kan också vara en 

omedveten process där man söker efter attribut som är liknande alternativt avvikande från sig 

själv. Det handlar alltså i denna studie om att känna igen sig, likna sig själv med andra samt 

avfärda andra påståenden eller saker som inte hör ihop med identiteten. 

Erfarenhet 

Erfarenhet kan bestå av många olika saker, professionell erfarenhet, personlig erfarenhet och i 

stort sett erfarenhet från livet och alla dess inslag. Med erfarenhet menar jag, utifrån insamlade 

data, handlar om alla dessa delar som samverkar med varandra. Den består i stort sett av allt 

som en människa erfarit under sitt liv och som formar behandlaren till den person de är i sin 

yrkesroll såväl som privat. I intervjuerna framkom att alla behandlare använde sin erfarenhet 

på något sätt i sitt professionella yrke. Erfarenhet är alltså den sammanfattade kunskapen och 

de lärdomar som behandlarna tar med sig i sitt liv och som gör att de kan göra mer eller mindre 

medvetna val baserat på denna erfarenhet. Ofta handlar det om att inte göra samma misstag om 

och om igen och att ta lärdom av dessa erfarenheter och ge dom vidare till andra som kan tänkas 

dra nytta av dessa erfarenheter. Erfarenheten är alltså essensen av misstagen och framgången 

som behandlarna tar med sig i sitt yrke. 

Självhjälpsrörelsen och tolvsteg 

Det finns en distinkt skillnad mellan självhjälp och tolvsteg som behandlingsmetod. Alla 

personer i de utförda intervjuerna använder sig av olika tolvstegsprogram för självhjälp 

samtidigt som tolvsteg är en metod de använder sig av i sitt yrke där en uppmuntran till 

klienterna är att skaffa sig ett självhjälpsprogram för att tillfriskna från beroendesjukdomen. 

Eftersom tolvstegsprogrammet är ett självhjälpsprogram så är det lätt att förväxla dessa två. 
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Tolvstegsrörelsen som självhjälpsprogram är en rörelse som inte ska förväxlas med tolvsteg 

som metod. Syftet med tolvsteg som metod är att uppmuntra klienten till fortsatt självhjälp, på 

egen hand efter avslutat behandling. Det är så att säga ett medel för att lära klienterna 

självreflektion och att inventera sig själv på daglig basis.  

Personlig/Privat 

Att vara personlig men inte privat är en avvägning som behandlarna behöver göra och är för 

många en personlig gränsdragning som handlar om integritet. Att vara personlig kan innebära 

att ha ett känslomässigt engagemang men att inte göra det till en privat angelägenhet. Det pratas 

ofta om att ”inte ta med sig jobbet hem” eller att få en alltför stark relation till klienten så att 

den övergår i en privat relation eller att man går in i ett medberoende som inte är sunt för varken 

behandlare eller klient. Eller att behandlaren lämnar ut alltför stor del av sitt privatliv till 

klienten till ingen nytta för klienten och behandlingen. I intervjuerna kom det fram att det var 

mycket viktigt för behandlarna att inte blanda ihop sina egna åsikter när det gäller olika 

tolvstegsprogram och hur detta ska ske på ”fritiden” och det som ges vidare till klienten ifråga 

när det gäller tolvstegsmetod. 

Trygghet  

Trygghet kan beskrivas som en känsla av välmående och säkerhet. Det grundar sig i flera delar 

om man tittar på relationen mellan människor såsom tillit, integritet, identifikation och allians. 

För behandlarna går detta begrepp också ihop med allians och identifikation då det skapar 

grunden för trygghet i den terapeutiska relationen mellan behandlare och klient. Det är viktigt 

för att kunna erbjuda en trygg miljö där man kan prata om allt, även det som är skamfyllt och 

stigmatiserande. Det är således en förutsättning som behandlaren och klienten skapar 

tillsammans och bygger på ömsesidig tillit. 

 

Sammanfattning preliminär tolkning 

I den här preliminära tolkningen har jag ringat in de begrepp som kommit upp dels när jag 

gjorde intervjuerna samt när jag läste igenom dom. Alla begrepp är aktuella i förhållande till 

det arbete som behandlarna utför. Dessa 6 begrepp som kom upp står alla i förhållande till 

varandra på något sätt. Allians och identifikation samt trygghet står alla i relation till varandra 

då det handlar om att bygga en hållbar terapeutisk relation mellan behandlare och klient. 

Erfarenhet och tolvstegsprogrammet och självhjälpsrörelsen är också förbundet med varandra 

då behandlarens erfarenhet bygger på just tolvstegsprogrammet som självhjälpsverktyg när den 

använder det som metod, i alla fall i de aktuella intervjuer som jag har gjort. När det kommer 

till personlig/privat så handlar det i allra högsta grad om integritet och hur mycket behandlaren 

lämnar ut om sig själv till klienten. Sammanfattningsvis så är det begrepp som kommit upp som 

jag kommer ta upp i den fördjupade tolkningsfasen.  
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Teori – Existentiella dilemman och symbolisk interaktionism  
 

Jag kommer nu att presentera de teoretiska perspektiv jag har valt för denna studie. Då jag har 

valt att göra en hermeneutisk studie så har jag till en början skissat på den teoretiska referensram 

jag kan tänkas finna inom det valda området jag studerar. Jag har sedan efter jag gjort 

intervjuerna gått djupare in på dessa områden samt inhämtat mer teoretiska begrepp utifrån den 

preliminära tolkningen av intervjuerna. Jag kommer sedan sammanfoga den preliminära 

tolkningen med teoretiska begrepp och presentera ett resultat av analysen.  

 

Tillvaro och meningsskapande 

Inom tolvstegsmetoden anser man att beroendet är en sjukdom som inte går att hejda men 

individen kan göra val i livet som gör att man kan tillfriskna. Man anser att sjukdomen uttrycker 

sig fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Jag har därför valt att använda ett teoretiskt perspektiv 

som belyser det ur ett existentiellt perspektiv. 

Inom det existentiella tänkandet säger man att människan inte kan vara avskilt från sin omvärld. 

Människan kan inte vara isolerad i den bemärkelsen att vårt medvetande alltid är riktat mot 

något. Detta något är alltid ett medvetande om något och som vi fått “förklarat” genom att vara-

i-världen. Människan befinner sig således alltid i världen på ett eller annat sätt, vara sig det är i 

en social miljö tillsammans med andra eller i vårt inre känsloliv eftersom detta anses vara 

konstituerat av vår omvärld skriver Emmy van Deurzen (1998, s.18). Hon skriver vidare att 

medvetandet inte är bestämt till en plats och tid, det finns inget här och nu eftersom vi alltid har 

vårt förflutna med oss “nu” och använder det med en förväntning och föreställning om 

framtiden. Medvetandet och varat kan ses som dynamiskt i denna bemärkelse. Denna riktadhet 

är vänd utåt och formar vårt inre på så sätt att våra handlingar sker i interaktion med omvärlden. 

Deurzen går ett steg längre och säger att det handlar om en intersubjektivitet där vi alltså hela 

tiden blir till i relation till andra människor (ibid. s.19). 

Emmy van Deurzen (1998, s.19) skriver att gemensamt för alla existentiella filosofer är synen 

på människan som “fri” i jämförelse med andra varelser. Denna “frihet” kan lätt missförstås 

som om vi vore fria och lösryckta ur ett sammanhang. Men det är alltså inte det hon menar. 

Snarare handlar det om en frihet att välja förhållningssätt, att anta olika perspektiv på tillvaron 

och att rent konkret välja i livet. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att vi känner oss 

fria och tillfreds med tillvaron utan handlar snarare om ett synsätt inom ett existentiellt 

perspektiv på livet. Vi har friheten att välja om vi ska avsluta vårt liv, hur vi ska tackla olika 

situationer och vilket perspektiv vi lägger på omgivningen vi befinner oss i menar Deurzen 

(ibid.). För hur vi än vrider och vänder på det så finns vi även i andras omgivning, i ett större 

sammanhang och skapar denna frihet tillsammans. 

 

Livsvärldens fyra dimensioner 

Emmy van Deurzen delar in mänsklig existens i fyra dimensioner. Dessa dimensioner kan ses 

som allomfattande för hela den mänskliga existensen menar hon och delar upp den i kroppslig 
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dimension (fysisk, naturlig), vår existens tillsammans med andra människor, vår existens med 

oss själva och vår existens i förhållande till ett betydelsesystem såsom andlighet och religion 

(Deurzen 2003, s.142). Dessa fyra områden går in i varandra och står i ett spänningsförhållande 

till varandra på så sätt att de definieras av varandra och måste finnas i motsats av varandras 

närvaro. Det är på ett sätt ett spänningsförhållande mellan å ena sidan individen i dessa 

dimensioner och å andra sidan dimensionerna sinsemellan som yttrar sig i motsägelser och 

konflikter för oss (ibid.). 

Deurzen uttrycker det som att dimensionerna är som olika fält som står i motsats till varandra 

på så sätt att de kan upplevas som positiva och negativa poler som gör att vi söker oss mot den 

pol som vi känner är mest positivt laddad eftersom denna ger oss trygghet. Det kan vidare 

innebära att vi gör sådant som vi känner oss mest trygga i, utifrån det perspektiv vi antar. Det 

kan alltså innebära att vi antar olika perspektiv i de olika dimensionerna. Vi söker mättnad i de 

olika dimensionerna innan vi går vidare in i en för oss okänd dimension som står i konflikt till 

en annan. Deurzen menar att det är endast på detta sätt vi kan utvecklas (2003, s.159). 

Nedan kommer jag att presentera Emmy van Deurzens definition av begreppet ”livsvärld” och 

dess indelning i de fyra livsvärldsdimensionerna: den fysiska, den sociala, den psykologiska 

och den andliga. Dessa dimensioner, menar hon, måste vara uppfyllda och genomlevda för att 

kunna harmonisera med varandra. Det är alltså då man kan uppleva en känsla av harmoni, 

balans och behag i livet. Men om livsvärlden skulle hamna i obalans, eller rentav kollapsa skulle 

det innebära att man hamnar i en existentiell kris. 

Den fysiska dimensionen 

Deurzen skriver att vår uppfattning om omvärlden alltid är relativ och drar parallellen till 

barndomen och hur vi minns faktiska föremål i den som mycket större och mer skrämmande än 

vad de är om vi skulle möta de i vuxen ålder (2003, s.147). Hon skriver att denna dimension är 

den mest grundläggande och menar då att vi utgår från den uppfattning vi har om omvärlden 

rent fysiskt eftersom vi alla har en egen unik uppfattning om den (Deurzen 1998, s.113). Vi 

känner till världen så som den uppenbara sig för oss genom våra sinnen. Den fysiska kroppen 

är ett instrument för att upptäcka omvärlden och skapa en relation till den. I den fysiska 

dimensionen handlar vår existens om vår rent kroppsliga uppfattning. Deurzen skriver att inom 

alla fyra dimensioner finns en positiv och en negativ pol. Med detta menar hon exempelvis att 

om liv är en positiv pol så innebär det att den negativa polen är död. Och det är här hon menar 

att vi måste hitta en balans och trygghet i tillvaron. Det är när vi rör oss i dimensionerna som 

vi vet att vi existerar. Vi kan inte uppleva vår fulla existens och känsla av att vi lever om vi inte 

utsätts eller utmanas med tanken på död. Den fysiska dimensionen omfattar förutom liv även 

hälsa, njutning och välstånd vilket innebär att dess motsatser är död, ohälsa, smärta och 

fattigdom. Deurzen menar att genom att acceptera dessa motpoler och bli medveten om dessa 

kan vi acceptera vår tillvaro i världen (2003, s.158). 

Den sociala dimensionen 

Deurzen (2003, s.162) skriver att i den sociala dimensionen kan vi inte skilja oss från andra 

människor. Hon menar att vi inte kan se oss själva som enskilda individer oberoende av någon 

annan eftersom vi redan från födseln är beroende av exempelvis våra föräldrar. Dessa föräldrar 

eller andra betydelsefulla personer i vår närhet gör oss till den vi är genom vår uppväxt.  Detta 

formar sedan hur vi rör oss i världen tillsam8mans med andra, hur vi analyserar andra 
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människor och anpassar oss efter dem. Däremot skriver hon också att det inte är dessa nära 

relationer hon menar med den sociala dimensionen. Hon menar att den sociala dimensionen 

handlar mer om de möten vi har med andra generellt i vår omgivning (Deurzen 2003, s.121). 

Vi måste således bygga oss en social trygg grund att stå på för att sedan utforska världen 

(Deurzen 2003, s.163). Vi söker mening och tillhörighet i relation med andra. Oavsett om detta 

är positiva eller negativa relationer till andra så absorberar vi dem i vår egen sfär eller vi av 

dem skriver Deurzen (2003, s. 164). I den sociala dimensionen söker vi således hållbara och 

trygga relationer. Motsatsen till det är utanförskap, ensamhet och instabila relationer. När man 

således avslutar ett missbruk avslutar man ofta de relationer och vänner som man haft för att 

underhålla missbruket. Dessa relationer, oavsett om de är bra eller ej, är de relationer som är 

centrala och betydelsefulla i livet. Detta innebär att det är lätt att känna en ensamhet när dessa 

relationer inte längre är givande eftersom de ofta är baserade på missbruk av droger. Umgänget 

med andra människor i missbruk är således baserat på droger och användandet av droger vilket 

innebär att när detta försvinner ur bilden så blir relationen inte längre givande. Så hur ska man 

då bygga upp nya drogfria relationer och hur finner man stabila och givande relationer med 

människor som inte missbrukar? Detta är frågor som man ofta ställer sig och ger näring till den 

sociala dimensionen. Vi behöver en stabil social dimension för att kunna utvecklas och finna 

mening i livet (ibid.).  

Den psykologiska dimensionen  

Ur den kroppsliga och den sociala dimensionen kan vår psykologiska dimension ta form och 

utvecklas. Vi måste alltså ha en känsla av ett kroppsligt jag i interaktion med omgivningen i 

form av sociala relationer. Först efter detta kan vårt inre liv och känsla av personligt själv ta 

form, skriver Deurzen (2003, s.167). Bildandet av självet fortsätter konstant under hela livet 

och definierar oss som egna personer i förhållande till andra på så sätt att vi upplever att vi är 

egna unika personer. Med detta menar hon att vi utvecklar en känsla av ett själv utifrån och 

inåt. Självet finns inte där från början utan utvecklas när vi fått en uppfattning om kroppen som 

ett naturligt fenomen och som en varelse tillsammans med andra. Den rent fysiska 

uppfattningen av naturlagarna och hur relationer skapas till dessa. Relationerna vi skapar till 

andra människor och det inre själslivet som byggs upp utifrån detta är alltså kärnan till 

existensen menar Deurzen (ibid.).  

Den andliga dimensionen  

I den sista av dimensionerna som Deurzen tar upp beskriver hon en världslig uppfattning om 

omvärlden på ett större plan. Ett plan där alla erfarenheter samlas och bildar en helhet för oss. 

Denna dimension är den mest komplexa och spänner över alla dimensioner och rör vårt vara i 

världen utifrån den ideologiska uppfattning vi fångat upp från den kontext vi kommer ifrån. 

Den andliga dimensionen behöver således inte ha att göra med religion. Den handlar snarare 

om de ideologiska och kulturella uppfattningar vi fått i den kontext vi växt upp i, alltså de 

övertygelser vi har, de värderingar vi anammar, ifrågasätter och tillämpar. Vidare skriver 

Deurzen att hela den existentiella uppfattningen kan ses som en filosofisk ideologi (2003, 

s.174). Detta är i sig en världsuppfattning och ett förhållningssätt gentemot livet i stort. Emmy 

van Deurzen menar inte att vi måste ha en ”Gud” att tro på och hänge oss till. Det handlar 

snarare om att inse att ens eget liv är på det stora hela en del av allt annat liv och att det är en 

större kraft än oss själva som bildar ett sammanhållande kitt. Detta kan vara kulturellt betingat, 

religiöst eller andligt på så sätt att vi alla behöver hitta en mening med livet som är större än 



23 

 

materialistiska och fysiska bekräftelser menar Deurzen. Kort sagt så kan detta innebära att 

motsatsen till att känna mening och uppfyllelse i dimensionerna innebär en känsla av 

meningslöshet och tomhet. Denna dimension är inte desto mindre viktig än de andra. Denna 

dimension knyter samman alla dimensioner och bildar en helhet och det är när vi kommer hit 

som vi kan känna en meningsfullhet med livet och ett engagemang i alla våra angelägenheter 

(ibid.).  

 

Den existentiella krisen enligt Bo Jacobsen och Dan Stiwne  

Bo Jacobsen (2008, s.13) menar på att det existentiella perspektivet fäster stor vikt vid 

individens självbestämmande, vilja och den situation som individen upplever här och nu. När 

vi står inför svåra beslut, vägval och kriser i vårt liv står vi även inför grundläggande frågor 

som rör vår själva existens. Dessa frågor handlar ofta om hur vi reflekterar kring hur saker och 

ting ska utvecklas i framtiden, om det kommer ge oss mening, vilket värde det har för oss och 

vad vi ska satsa på. Dessa frågor kan ses som universella men samtidigt färgade av den kultur 

och kontext som vi befinner oss i och som ligger i vårt förflutna. I ett västerländskt modernt 

samhälle som Sverige är kanske dessa frågor mer aktuella än någonsin. Utan att gå in närmare 

på hur samhället inverkar på våra liv så är det ändå på sin plats att konstatera att den moderna 

människan idag kan uppleva stora krav vad gäller sitt eget ansvar gentemot sig själv och hur 

denne ska fylla sitt liv med mening. Jacobsen (2008, s.33) skriver att existera innebär att träda 

fram som den person man är. Men levande existens innebär att personen möter sin värld så som 

hen uppfattar den och dessa öppnar sig för varandra. Att existera, menar Jacobsen, kan alltså 

innebära att uppfylla vår fulla potential, våra livsmål och eftersträva att leva efter våra 

värderingar (ibid.) 

Jacobsen (2007, s.37) menar att det är skillnad på att hamna i kris och att ha ett problem. Ett 

problem är tillfälligt och mindre än en kris och behöver inte omfatta reflektion och tankar om 

livets mest grundläggande existentiella frågor. Ett problem behöver alltså inte leda till en kris i 

personens liv. I en kris däremot så ställs individen inför ett vägval som kan innebära en 

vändpunkt i livet. Denna vändpunkt kan uppfattas som omvälvande och inom det existentiella 

perspektivet betraktas det som en möjlighet till utveckling och förändring och ses som något 

positivt. Denna möjlighet och öppning mot någonting främmande kan te sig skrämmande och 

smärtsamt och det är endast om vi vågar ta oss igenom denna smärta som vi kan komma till nya 

möjligheter. Vägen till det positiva går således genom det negativa skriver Jacobsen (ibid.). 

Även Dan Stiwne skriver om kris och utifrån ett existentiellt perspektiv (2008). Han menar att 

när vi hamnar i kris så är det förknippat med okontrollerbar ångest och frustration (2008, s.31). 

Det är som att hamna i ett gränsland där ingen rationell tanke kan få krisen att gå över eller 

lindras (ibid.). Liksom flera andra existentiella tänkare menar Stiwne att det är genom krisen, 

kollapsen av livsvärlden som vi kan finna något nytt, växa som människa och åter komma till 

en balans i livsvärlden. Med detta menas inte att vi återgår till samma balans som tidigare utan 

det blir en “ny” balans i livsvärlden. En kris innebär således ångest, obalans och en känsla av 

otrygghet menar Stiwne (2008). Det är genom detta vi kan växa och fylla det tomrum som 

ångesten lämnar efter sig. Det är i krisen vi ges chansen att utvecklas. Att ifrågasätta vår tillvaro 

och vår själva existens överhuvudtaget. Stiwne kallar detta för ett existensöppnande när vi alltså 

börjar reflektera över vår tillvaro när vi hamnar i en kris (ibid., s.25).  
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Stigma enligt Goffman  

Erving Goffman (1963) har forskat på områden som rör ”vardagssociologi”. Stigma är ett starkt 

ord idag men Goffman menar att det i allra högsta grad existerar även om det inte är i samma 

form som stigmat var från början. Till en början så ansågs utmärkande drag som synliga ärr, 

missbildningar osv vara stigma och dessa var alltså moraliskt svaga människor. Denna 

uppfattning kanske lever kvar även i dagens samhälle men den uttrycks inte alls på samma vis. 

Idag är det mer människors handlingar som är moraliskt förkastliga och kan befläcka personens 

identitet. Och dessutom så kan dessa handlingar göra så att personen får ett bestående stigma 

rent socialt. Goffman nämner missbruk av olika slag som ett stigma (1963, s. 31). Stigman kan 

antingen göra så att människor gör skillnad mellan vi och dom, alternativt sammanföra 

människor till en gemenskap såsom exempelvis Anonyma Alkoholister. Inom gemenskapen 

finns ett uttalat stigma som är gemensamt för medlemmarna. Alkoholismen är en sjukdom som 

i vårt samhälle än idag är stigmatiserad. Men gemenskapen erbjuder en sorts amnesti från detta 

stigma. Den kanske är viktigare än vi tror, att någonstans känna sig fullvärdig medlem av 

samhället. Goffmans begrepp för stigma kan emellertid ses som något mer ytligt. Han skriver 

nämligen att fulhet är ett stigma, vilket i och för sig är en sanning, men vems fulhet och vad 

som är fult behöver inte vara vedertaget då detta är kulturbundet givetvis. Dock har han en 

viktig poäng i detta då detta naturligtvis går djupare än bara ytan och det som är synligt. Varför 

är det överhuvudtaget ett stigma kan man fråga sig. Att något avviker från normen som utgörs 

av den mängd människor som råkar ha liknande drag som skapar en ”normalitet”. Avvikaren 

utgör ett stigma som gemene man inte vill befatta sig med utan att visa sin överlägsenhet.  

Många fysiska stigman går att dölja för betraktaren till en början och personen kan således 

”passera” menar Goffman (1963, s.50). En kvinna som exempelvis opererat bort ena bröstet 

kan dölja detta och passera med sitt stigma så länge hon behåller kläderna på. Goffman menar 

att vi ”vill” passera. Vi vill undkomma stigmat, ibland till varje pris, för att det är smärtsamt 

rent känslomässigt att vara avvikande i samhället. Det är här Goffman också tar upp det sätt på 

vilka vi använder olika masker och på så sätt passerar eller faktiskt utnyttjar vårt stigma. I ett 

sammanhang där en narkoman behöver hävda sin oskuld för polisen så försöker denne dölja sitt 

stigma för att i nästa stund när narkomanen stöter på en vän som vill köpa droger så vill 

narkomanen hävda sin tillförlitlighet genom att tala om vem som har de bästa drogerna 

exempelvis. Det är så att säga en kamp om på vilket sätt den stigmatiserade ska passera med 

sitt stigma. Dock beskriver Goffman stigmat som ett i grunden misskrediterande egenskap 

(Goffman 1963, s.12). Goffman menar att stigmatiserade individer använder sina olika former 

av masker för att passera på olika sätt genom samhällets gigantiska system av koder för att 

passa in på olika sätt (Goffman 1963, s.85). Och det gör de också, med olika framgång och med 

ständigt hot om att avslöja sitt stigma för allmänheten. 

 

Identitetsskapande – Goffman  

Goffman redogör för något han kallar social information (1963, s.53). Han menar att vi helt 

enkelt skickar signaler på vilka vi är genom olika tecken som står för olika saker. I dagens 

samhälle är detta ingenting konstigt då vi nog alla kan vara överens om att vi har ett vissa sociala 

betingelser för oss som definierar vårt ”varumärke”. Men att som Goffman forska i dessa 
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olikheter människor emellan är något han var tidig med inom sociologin. Dock är det högst 

aktuellt även idag. Identitetsskapande är ett pågående spel, en pågående tillblivelse, något som 

den moderna människan kan unna sig. Goffman menar att vi bär olika masker i olika 

sammanhang för att hjälpa varandra att dels definiera varandra men också den situation vi 

befinner oss i (1959, s.15). Maskerna, menar Goffman, är inte av ett sånt slag att vi utger oss 

för att vara något vi inte är, snarare är de, tvärtom de vi vill definieras som i olika sammanhang 

(ibid.). Maskerna, den social information vi sänder ut, är ett sätt att hävda sin ställning, sitt 

sociala kapital, den moraliska rätten till ett visst signum i samhället (Goffman 1959, s.23). Det 

innebär att vi kan ta plats och visa att vi är någon betydelsefull person i samhället. Vi spelar 

visserligen olika roller, med olika masker, menar Goffman (ibid.), men det är nödvändigt för 

oss för att kunna delta i vardagens spel. Vi skapar oss en scen på vilken vi spelar våra roller, 

där vi alltid är utsatta för möjligheten, eller risken om så, att bli avslöjade som något annat 

beroende på den information som överförs från en person till en annan (ibid.). 

 

Sammanfattning teori 

Jag har här redogjort för en teoretisk grund för denna uppsats. Jag har, efter jag gjort en 

preliminär tolkning av intervjuerna, valt ut det material som syns här som teoretisk grund. Det 

har varit viktigt att vara kritisk när jag valt teori till denna studie då det finns en mängd olika 

teorier som skulle kunna användas för att tolka det fenomen som studeras i denna uppsats. Jag 

har dock sett att det symbolisk interaktionistiska perspektivet samt ett existentiellt perspektiv 

kan ge det insamlade materialet den hermeneutiska tolkning som jag använder som metod. Så 

sammanfattningsvis så handlar van Deurzens teori som jag beskrivit om att finna en sorts balans 

inom de olika dimensionerna. Även om van Deurzen menar att detta är olika dimensioner som 

beskrivs fristående från varandra så handlar det om att alla dessa fyra står i relation till varandra. 

Det blir på ett sätt enkelt att dra slutsatsen att vi alla har dessa fyra ”rum” i vårt liv som vi 

antingen går in i eller ut ur och det är övergången däremellan som blir intressant när det handlar 

om balans. För när det kommer till Stiwnes och Jacobsens begrepp om kris så menar de just 

det, att det blir obalans i och mellan de olika rummen. Det liksom ruckas på tillvaron och en 

”ny” balans behöver upprättas. När så Goffmans begrepp om stigma kommer in i bilden så blir 

det ytterligare ett moment i hur vi upplever vår existentiella tillvaro. Huruvida det är ett stigma 

som är socialt betingat blir på ett sätt påtagligt om vi skulle använda van Deurzens begrepp om 

den fysiska dimensionen då det blir uppenbart att exempelvis ett visuellt stigma blir 

framträdande på ett sådant sätt att det påverkar individen på de andra planen. Det vill säga även 

den sociala, psykiska och andliga dimensionen.  
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Resultat 
 

Här nedan kommer jag att presentera det resultat som analysen av intervjuerna har gett. Jag har 

tidigare under avsnittet metod och rubriken Preliminär tolkning gjort den första av tre steg av 

analys av intervjuerna. Jag kommer här att presentera de två sista delarna med efterföljande 

arbetet med fördjupad tolkning samt huvudtolkning. 

 

Fördjupad tolkning 
 

I denna del kommer jag att presentera den fördjupade tolkningen av intervjuerna. Det innebär 

att jag kommer att ta ut citat från intervjuerna samt ge dessa min tolkning utifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Det innebär att jag från att titta på helheten i intervjuerna i den 

preliminära tolkningen, nu går in på mera delarna av intervjuerna som blir intressanta. Jag har 

försökt återge den kontext som behövs, det vill säga vilka frågor som ställts och hur dessa 

tolkades i situationen. Mera information kring själva intervjupersonerna finns i metodavsnittet. 

 

Ett personligt yrkesval  

Samtliga intervjupersoner har erfarenhet från personligt missbruk men även närståendes 

missbruk såsom föräldrar eller andra familjemedlemmar. Det blir tydligt i intervjuerna att detta 

är en drivkraft för att välja detta yrke men kanske inte en självklarhet till en början. Erfarenheten 

blir ändå i slutändan det som gör att de intervjuade personerna väljer yrket som behandlare 

inom missbruksområdet. I den första intervjun där jag tagit ut ett citat så berättar Linnea om sin 

väg till att jobba med behandling och att den började ideellt och var inte tänkt som ett 

professionellt arbete från början men att det fanns en önskan om det. Tolvstegsprogrammet går 

ut på självhjälp och att hjälpa andra som en del av det egna programmet som Linnea beskriver 

här nedan. 

Jag har egentligen alltid sagt att jag någon gång ska göra det (hjälpa människor) i 

form av ett arbete, hittills har jag ju gjort det ideellt. Men i grunden handlar det om 

att jag vill hjälpa människor, eftersom jag har den erfarenheten jag har. / Linnea. 

Här märks det tydligt att det är erfarenheten som är drivkraften, att vilja hjälpa andra i liknande 

situationer som man själv har varit i. Det kan förefalla som en självklarhet att bara för att man 

har en viss erfarenhet så vill man hjälpa andra med samma problem men så är inte alltid fallet. 

Det som är intressant här är den egna drivkraften som en genuin önskan att hjälpa andra 

människor som varit i samma situation som en själv.  

Men ibland krävs det att någon utifrån ser ens förmåga för att man ska få upp ögonen för att 

den egna erfarenheten är en viktig del i att kunna möta andra människor. Att ha en speciell gåva 

att kunna inspirera andra till ett drogfritt liv är något som Anders beskriver. 

Det var under min sista behandling så var det någon som sa att jag sa så mycket 

kloka saker och att jag kanske borde jobba med behandling. Jag hade ingen direkt 
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tanke på det utan började jobba med något helt annat. Sen kom tanken upp på vad 

dom hade sagt så jag tänkte att jag kan ju prova på, jag visste inte riktigt vad jag 

ville hålla på med. Sen när jag började utbilda mig så såg jag att jag hade en 

fallenhet för att möta människor och nu har jag hållit på med det i 20 år. / Anders 

Det intressanta här är att det handlar inte om att utgå ifrån sin egen erfarenhet utan att lyssna på 

vad omgivningens erfarenhet säger om vad man är bra på. Det syns om inte annat i detta svar 

ovan, då frågan var varför Anders valde just detta yrke.  

För en annan person så var den egna historian, av själva missbruket, inte drivkraften utan 

snarare det som tillfrisknandet hade gett. Det handlar alltså om vilket perspektiv man har på 

erfarenheten och vad det är man använder i behandling. 

Saken är ju den att min egen historia var inte det som var själva drivkraften från 

början, utan det var mer att jag ville utvecklas och göra någonting nytt, men 

samtidigt så var det ju det att jag hade fått nånting…nånting som jag ville dela med 

mig av och det är ju verktygen för att få tillfriskna. / Susanne. 

Det blev tydligt här att det för Susanne inte var helt självklart vad som är skillnaden mellan 

historia, erfarenhet och vidare tillfrisknande. Så som jag tolkar detta svar så innebär det att 

erfarenheten av att tillfriskna är det som syftas på när Susanne pratar om att använda sig av sin 

erfarenhet. Jag tycker det är viktigt att poängtera här att jag som intervjuare har inte lagt någon 

vidare vikt vid att förklara begreppet erfarenhet utan detta har tolkats fritt utifrån varje 

intervjupersons egen uppfattning om begreppet. En del tolkar det som ”min historia av 

missbruket” och en annan som ”min erfarenhet totalt av missbruk”. 

Att få kunskap om vad det innebär att arbeta med människor som har ett substansmissbruk är 

värdefullt och ofta avgörande för det vidare yrkesvalet. Erfarenheten från det egna missbruket 

är ju som sagt väldigt olika och det är inte säkert att just den erfarenheten gör så att vi väljer ett 

visst yrke inom behandling. Men just det här att ”känna sig hemma” på något vis verkar vara 

en del av att välja detta yrke. 

Jag hade en tjänst där jag jobbade inom psykiatrin och mot personer med psykiskt 

funktionshinder… och jag märkte att jag brann lite extra för de som var beroende 

(av droger) så det var där mitt hjärta låg och det var där jag kände mig hemma och 

därför valde jag att börja jobba med det mer och mer. / Robert. 

Här är det tydligt att Robert tolkar in begreppet ”erfarenhet” i sin bakgrund till sitt yrkesval som 

en helhet av all sin erfarenhet från missbruk. Även Robert har en egen historia av missbruk, 

både eget missbruk och även närståendes missbruk. Så det här med att känna sig som hemma 

och identifiera sig med sitt yrke och att det blir ett högst personligt val att arbeta med behandling 

är tydligt i alla intervjuer.  

Den samlade erfarenheten verkar ändå tillslut vara det som gör att alla de som jag har intervjuat 

har valt detta yrke inom missbruksvården. De har lite olika vägar dit, men det finns en 

gemensam grund och det är som Susanne uttrycker det ”jag hade fått nånting…nånting som jag 

ville dela med mig av” och det verkar ändå vara det som i slutändan leder till att 

intervjupersonerna på olika sätt vill hjälpa andra människor på ”rätt väg”. För de har alla funnit 

en väg att hålla sig drogfri på som de gärna vill dela med sig av till andra människor.  
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Alliansen och erfarenheten som verktyg  

Den första kontakten med klienten är något som alla intervjupersoner pratar om. Det beskrivs 

som ett speciellt ögonblick där människor möts för första gången och där information utbyts 

mellan dem. Att sedan kunna bygga vidare på ett alliansskapande i relationen mellan 

terapeut/behandlare och klient är väsentligt för den fortsatta behandlingen. På frågan om 

terapeuterna själva tror att den egna erfarenheten är viktig för klienten blir svaret väldigt 

varierande, dock är alla överens om att det handlar om ett alliansskapande och en identifikation 

som är viktig för den fortsatta behandlingen. 

Ja…jag tror min erfarenhet är viktig och jag använder den också medvetet för att 

de (klienterna) ska kunna känna en identifikation i mig och syftet med det är ju att 

skapa en trygghet och en tillit… Det gör inte mig till en bra behandlare bara för att 

jag har egen erfarenhet utan det är hur jag använder mig av mig av den erfarenheten 

och hur jag använder den kunskapen jag har och vilken person jag är. / Robert. 

Här syns det tydligt hur den egna erfarenheten är en väg för att uppnå allians på ett mer medvetet 

plan. Det är också tydligt att medvetenheten om hur erfarenheten används är något som är 

viktigt för att inte hamna i en alltför bekväm sits som behandlare där kunskapen och 

erfarenheten används alltför lättvindigt och på ett sätt som inte gynnar klienten.  

Johan pratar också om det här med första mötet och att använda sig av sin erfarenhet på ett sätt 

som skapar genuin trygghet. Att bara bry sig om och visa att man förstår. 

Jag tror det (erfarenheten) är viktigt för den där första identifikationen och så... men 

jag tror inte heller att det är helt nödvändigt, jag tror det mer handlar om vilken 

person man är… om man är genuin och äkta och faktiskt bryr sig om klienten och 

inte har en dömande inställning. Det är det här mötet – vissa saker går liksom inte 

att fejka. / Johan. 

Mötet, menar Johan, är det som är viktigt. Den första kontakten med den andra människan som 

vi vet har det svårt, som blivit dömd och utanför på grund av sitt missbruk. Att kunna identifiera 

sig är något som ”inte går att fejka”. Något som sker i den första kontakten med klienten och 

som kan vara avgörande för tilliten och tryggheten.  

Det finns även en annan syn på det här med identifikation och att skapa allians. Att använda sin 

erfarenhet på ett sätt för att uppnå allians är enligt Anders en ”lathet” som behandlare för att 

komma nära inpå en klient.  

Jag säger att det är en smitväg och en lathet som terapeut när jag presenterar mig 

och säger att jag har en egen historia för att uppnå allians…det resultatet kan jag 

uppnå på andra sätt men det är bara det att jag är lat som terapeut och säger ja jag 

vet, jag har varit där också. Och det är min absoluta övertygelse också att metodik 

är sekundär, utan det är alliansen mellan terapeut och klient som är det helt 

avgörande. / Anders.  

Här är det tydligt hur Anders vill distansera sig från att använda sig av sin erfarenhet då han 

tycker att det är en ”smitväg” för att uppnå allians med klienten. Det innebär inte att det 

nödvändigtvis är negativt men kanske att alliansskapandet tas lite för lättvindigt och självklart 

bara för att behandlaren/terapeuten har erfarenhet. Det behöver ju inte alls vara så att klienten 

känner identifikation och tillhörighet bara för att behandlaren har en erfarenhet från 
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substansmissbruk. Det är förmodligen mer troligt än hos en behandlare som inte har erfarenhet 

från substansmissbruk men det är inte en självklarhet. Så medans några av de intervjuade anser 

att det är en nödvändighet att använda sig av sin erfarenhet för att uppnå allians så skiljer sig 

Anders ifrån de andra här då han påpekar att det inte alls är en självklarhet att det är ”okej” att 

använda sig av sin erfarenhet. Det är nästan så att det blir ett tabu, lite förbjudet att använda 

denna ”smitväg”, enligt Anders. Vilket för oss in på nästa tema. 

 

”Risken” att ha en erfarenhet 

Det finns också en risk med att inneha en personlig erfarenhet. Risken att det blir alldeles för 

privat och för nära den egna erfarenheten att behandlaren inte kan distansera sig från sin egen 

historia och se andra lösningar än sina egna. För det är ändå så att alla som gått igenom svåra 

saker, såsom missbruk, har hittat personliga lösningar som fungerar för honom eller henne. 

Denna erfarenhet är jätteviktig men det finns en risk, menar flera av intervjupersonerna, att den 

övergår i en sorts sanning som gäller för alla.  

Som jag nämnde i det förra temat som handlade om alliansskapande så finns en risk för att 

behandlarna/terapeuterna tar sin erfarenhet på alltför stort allvar och ser det som om alla har 

gått igenom samma sak och kan därför automatiskt identifiera sig. Johan tar upp det på frågan 

om han tror att hans erfarenhet är viktig för klienten.  

Det finns ju beroendemänniskor som absolut inte ska jobba med det här som utgår 

helt från sin egen historia som inte kan se en annan lösning än sin egen, vissa sitter 

fast i det där. Min erfarenhet är inget facit, det är ingen sanning, jag behöver tänka 

i andra banor. / Johan. 

Det som framgår här är tydligt att erfarenheten är inget som man kan vila på i lugn och ro, utan 

att den behöver ifrågasättas. Den behöver granskas, framförallt av den som utövar den. 

Erfarenheten är så att säga ingen fullständig metod att använda sig av, kanske ett redskap för 

att nå fram men bara ett utav många andra.  

Sen finns det ytterligare en synvinkel där man menar att en person som helt saknar egna 

erfarenheter från missbruk aldrig kan nå fram på samma sätt. Robert beskriver det såhär. 

Du kan inte ge det du inte har…och ska du jobba med tolvsteg så är det jättesvårt 

med trovärdighet, alltså du kan inte bara säga ”jag har sett det fungera men jag har 

inte testat själv” – det ekar lite tomt. / Robert. 

Det behöver finnas en trovärdighet menar Robert, att det som rekommenderas också kan 

genomföras i praktiken. Och det kan endast göras av någon som gjort det, alltså någon som har 

använt droger och sedan blivit drogfri med hjälp av tolvstegsprogrammet, menar Robert.  

Det blir också tydligt att det finns en rädsla för vad en person som inte har egen kunskap om 

missbruk kan göra bara genom att inte ha befäst kunskapen utifrån erfarenheter utan det 

kommer från ”skolboken”. Det verkar finnas en vanlig uppfattning om att man inte kan ”läsa 

sig till” det här yrket. 

Det blir svårt för dom som inte har erfarenhet att gå in i själva situationen. De blir 

snarare en jätteviktig och betydelsefull ram runt behandlingen. De klarar ju inte av 
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att ”connecta” på samma sätt, utan de är snarare med och försöker bibehålla 

strukturen som finns liksom. / Linnea. 

Här syns det tydligt att det finns en uppfattning om de som inte har egen erfarenhet från 

missbruk. Linnea menar till och med att de inte kan få samma kontakt med klienterna. Detta 

kan ha med Linneas ringa erfarenhet av behandling inom tolvsteg, ca 1 år.  

De som arbetat lite längre har en annan erfarenhet från behandlare. De har mött behandlare som 

inte har egen erfarenhet från missbruk som Johan menar är väldigt kompetenta som 

behandlare/terapeuter. 

Jag tror som sagt det är viktigt för den där första identifikationen och så men jag 

har också träffat terapeuter som inte har egen erfarenhet från missbruk på det sättet 

och som varit bra mycket vassare än många andra terapeuter. Jag tror inte heller 

att det är helt nödvändigt, jag tror det mer handlar om vilken person man är. / Johan. 

Det behövs alltså inte en liknande bakgrund för att behandlarna ska kunna uppnå en allians med 

klienten. Det handlar mer om vilken sorts person man är menar Johan. Att kunna erbjuda ett 

genuint intresse och trygghet i relationen. 

Susanne menar att det ofta tar lite längre tid att bygga upp det där förtroendet och tryggheten 

som många pratar om i en terapeutisk relation mellan klient och behandlare. 

När man möter en annan människa som inte haft ett missbruk så tar det väldigt 

mycket mer energi och tid att få allians med missbrukaren. Man måste alltså bygga 

upp ett förtroende och en tillit innan man eventuellt kan gå ner och titta på 

exempelvis smärtor. / Susanne. 

Det tar alltså längre tid, menar Susanne, att bygga upp relationen och det krävs en större 

energiansamling för att uppnå samma allians som uppstår på ett mycket snabbare och enklare 

sätt i och med att behandlaren har en egen erfarenhet att hänvisa till. Detta verkar innebära att 

saker som tillit, trygghet och att släppa på skammen över saker som bara någon annan som har 

liknande bakgrund, kan fullt ut förstå.  

”Risken” med att ha en erfarenhet från eget missbruk är således att behandlaren/terapeuten har 

en alldeles för hög tro på sin egen erfarenhet. Risken att gå in med föreställningen om att det är 

bara genom en allians byggd på identifikation genom missbruket blir en alldeles för lös grund 

att stå på. Det är alltså viktigt som behandlare att vara kritisk till sitt eget förhållningssätt 

gentemot sin egen erfarenhet och klientens upplevelse.  

 

Skammen – det känslomässiga stigmat 

Skam är ett återkommande tema i intervjuerna. Att kunna hjälpa människor att slå hål på skam 

för det de har varit med om är något som kommer upp i alla intervjuer på olika sätt. Det handlar 

om att kunna identifiera sig och på så sätt reducera skammen som det innebär att ha missbrukat 

substanser. Att kunna vända detta till något bra och använda stigmat som ett verktyg för att nå 

fram känslomässigt till klienter. Alla de som jag intervjuat i denna studie har själva under något 

eller flera tillfällen gjort egen behandling för sitt substansmissbruk.  

När Susanne fick svara på frågan om hennes egna terapeuters personliga erfarenhet från 

missbruk varit viktig när hon gjorde sin egen behandling kom följande fram. 
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Ja absolut. Alltså, jag har ju fördomar om att man har ingen till omvärlden och då 

har man ingen tillit till omvärlden alls och att det fanns ett högt tak, att det inte var 

skamligt att uttala det. Det blev som en befrielse att behandlarna också kunde säga 

att de var alkoholister, narkomaner eller beroende. / Susanne. 

Susanne menar alltså att skammen och känslan av skuld för sin bakgrund lättar och blir enklare 

att lyfta fram i ljuset och att bära den tillsammans med andra varit viktigt för att hon ska kunna 

ta till sig behandlingen. En befrielse att kunna prata om det som är gemensamt.  

Att ”slå hål” på skammen och att kunna identifiera sig med behandlarna och att det även för 

dem har inneburit ett känslomässigt stigma att vara alkoholist, narkoman eller beroende var det 

flera som sa att det var viktigt för att de ska kunna ta till sig behandlingen. Linnea menar att det 

är de enda personer som hon verkligen kunnat lyssna på. 

Det va den, för egentligen så va det de enda jag kunde ta till mig nånting ifrån – det 

va dem som hade egen erfarenhet. Sen kan jag se att de här som inte hade en egen 

erfarenhet de hade en jättestor betydelse i min behandling och själva processen. 

Men de här som jag kunde identifiera mig med det är dem som avgörande. / Linnea. 

Linnea menar på att det var avgörande att hennes behandlare hade egen erfarenhet för att de 

kunde nå fram till henne på ett annat sätt än de som inte hade egen erfarenhet från missbruk. 

Hon säger också att de som hade egen erfarenhet var avgörande för henne. 

Men det är dock inte alla som håller med om att behandlarens egna erfarenheter från missbruk 

är viktigt. För Anders så var det mer den kunskapen hur han skulle göra för att hålla sig drogfri 

som var viktig snarare än vad han hade gjort tidigare i sitt liv. 

Jag fick veta ganska snabbt att han hade en egen historia men sen va det ganska 

ointressant faktiskt. Däremot så kunde han saker för hur jag inte skulle göra för att 

inte använda igen. Så då var det ganska ointressant om han hade hållit på med en 

viss sorts droger eller vad han nu hållit på med. Utan jag började ju fundera hur 

jag ska göra för att det inte ska bli såhär igen… / Anders. 

Anders lägger alltså mer fokus på hur personen har gjort för att hålla sig drogfri och inte 

speciellt mycket på personens bakgrund. Jag tolkar det som att han menar att det spelar inte så 

stor roll var hjälpen kommer ifrån utan mer vad han ska göra med den. Han avfärdar inte att en 

person utan egen erfarenhet kan hjälpa honom att tillfriskna eftersom han inte tycker det är 

viktigt hur dess historia sett ut.  

Dock blir det ju en paradox här att en person som inte har egen erfarenhet från missbruk kan 

omöjligen sätta sig in i känslan av den skammen och stigmat som det innebär att vara eller ha 

varit en missbrukare, alkoholist eller narkoman som Linnea uttryckte det. Även om den 

naturligtvis kan förstå, men inte identifiera sig med. Vilket verkar vara ett avgörande moment 

för att kunna föra över erfarenheten till en klient enligt en del. Medan andra kunde se att om en 

relation kunde byggas på allians så kunde detta ske ändå. Där behövs inte en identifikation, 

”bara” en allians.  
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Tolvstegsprogrammet 

I detta tema så tittar jag på hur de intervjuade ser på tolvstegsprogrammet. Det är delvis en 

högst individuell uppfattning som handlar om ”andlighet” och delvis tolvstegsprogrammet som 

metod för att tillfriskna från missbruk. Tolvsteg som jag beskrivit det inledningsvis kommer 

här är fördjupas ytterligare genom intervjupersonernas personliga åsikter och resonemang kring 

vad det är för något. Johan börjar med att beskriva det såhär. 

För mig är tolvsteg ett friskvårdsprogram. Det är där jag har lärt känna mig själv, 

till stor del. Jag har hittat strategier och ett dagligt program för hur jag ska möta 

livet, ett sätt att leva drogfri. Det finns ingen standardram för det, det är ett fritt 

program, man kan välja hur man lever efter det. / Johan. 

Johan säger alltså att tolvstegsprogrammet för honom är ett sätt att leva drogfri. Att det är ett 

dagligt ”program” där man väljer själv vad programmet ska innehålla. Det har gjort så att han 

lärt känna sig själv genom att hitta strategier för hur han ska lösa problem utan att använda 

droger. Johan beskriver tolvstegsprogrammet som ett personligt ställningstagande där 

självhjälp är centralt. På frågan hur han använder tolvsteg som en metod i sitt yrke så svarar 

han såhär.  

I ett första skede, det första steget, handlar det om att få klienten att förstå att de har 

ett problem, hur familjen har blivit, väcka frågorna och få klienten att prata om sina 

problem. Det andra steget, att det finns hopp, en chans för mig också och det tredje 

steget att göra handlingar och göra det som krävs. / Johan. 

Det Johan syftar på här när han säger ”steg” är det tre första stegen av de tolv stegen i 

tolvstegsprogrammet (se bilaga 2). I dessa tre första steg så handlar det om att erkänna, 

acceptera och att göra annorlunda än vad man vanligtvis hade gjort. Att få klienten att inse, att 

få upp ögonen för hur familjen sett ut.   

Robert jämför tolvstegsprogrammet med kognitiv beteendeterapi (KBT). Han menar att 

processen ser ungefär likadan ut när en person ska göra vilken beteendeförändring som helst. 

Jag använder tolvstegsprogrammet utifrån lite samma tänk som KBT. Det handlar 

om beteendeförändring och ganska många gånger handlar det om att göra en 

kartläggning – vem är jag? Vem är jag, vad har hänt och hur ser mina konsekvenser 

ut och vad kan jag göra istället. I tolvsteg så heter det ”defekter” och ”andliga 

principer” medans det i KBT heter ”dysfunktionella och funktionella” beteenden. / 

Robert. 

Enligt Robert så handlar det om att våga ta upp de skamfyllda sakerna. Att se vilka beteenden 

som fungerar och vad som inte fungerar. En kartläggning av den egna personen för att kunna 

stärka sin identitetsuppfattning.  

Även Linnea pratar om att dela upp arbetet i olika steg och att göra en kartläggning av den egna 

personen och vilka konsekvenser ens handlingar har fått. 

Man delar upp arbetet i dom här olika stegen och det är där jag ser också att min 

egen erfarenhet kommer fram för jag har jobbat igenom stegen. Mest handlar det 

väl om identifikation – det vill säga att det finns andra som jag och som känner igen 

de här problemen när man blir drogfri, att leva på livet på livets villkor. Många får 

de här verktygen från sin uppväxt, i sin familj, men det fick inte jag. Det är där vi 
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kommer in på att få verktygen för att leva mitt liv drogfritt och sluta den här 

självutplåningen som det är. / Linnea. 

Linnea pratar om att använda olika verktyg som många kanske fått från sin uppväxt men som 

hon själv behövt lära sig genom tolvstegsprogrammet och genom att titta på hur det sett ut i sitt 

liv utan dessa verktyg som många andra har fått men inte hon.  

Stegen handlar alltså om att identifiera sig med andra och lyssna på hur andra har gjort. Att leva 

livet på ”livets villkor” handlar om att möta de svårigheter som livet ger, som alla människor 

får, men som en missbrukare behöver ”lära om” eller lära sig på nytt att bemästra livet utan att 

missbruka droger och det kan den göra genom tolvstegsprogrammet. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har denna tolkning av intervjuerna utmynnat i ett flertal frågor och som 

gör frågeställningen till denna studie intressant. Det handlar om att det är lätt att tolka ordet 

”erfarenhet” på väldigt olika sätt. Det tolkas ofta som den historia vi har av missbruk. Men jag 

vill betona att det likväl handlar om den erfarenhet som personerna har av att tillfriskna. 

Tillfriskna – från vad? Jo, det är nämligen så att missbruk som det diagnostiseras i DSM-IV är 

en så kallad substansrelaterad störning och därmed en kronisk sjukdom. Allvarligheten i 

sjukdomen fastställs genom olika kriterier som ska uppfyllas och därefter ges rekommendation 

om behandling och avhållsamhet från sinnesförändrande medel, vilka brukar förtecknas som 

alla olagliga droger samt alkohol.  Men för att sammanfatta den här fördjupade tolkningen så 

blir det tydligt att det finns mönster i hur en behandlare använder sin erfarenhet. Att till exempel 

alliansen är en viktig del för att överhuvudtaget kunna förmedla något om vad tillfrisknande är. 

Att ”slå hål” på stigmat om att ha ett missbruk och vända det till något positivt istället. De 

berättar också om hur viktigt det är att hitta nya sätt att hantera vardagen på och hur de försöker 

föra detta vidare genom att vara goda förebilder för sina klienter.  
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Huvudtolkning  
  

Här kommer jag sammanfatta den fördjupade tolkningen till en huvudtolkning. Syftet med 

huvudtolkningen är att få ihop alla teman till en mer övergripande tolkning där det teoretiska 

ramverket kommer in samt den forskning på området som redan finns. Det handlar om att binda 

samman det empiriska materialet med teori, tidigare forskning och komma till en ny 

förståelsehorisont. Denna förståelsehorisont som det kallas blir alltså den slutgiltiga tolkningen 

och en bit av den sanning som jag kommer presentera här.  

 

Erfarenheten är värdefull  

Den första delen i huvudtolkningen har jag hämtat från temana Ett personligt yrkesval och 

”Risken” med erfarenheten. Krisen och ångesten över att behöva göra en förändring i sitt liv 

mot något nytt och positivt finns inom det existentiella perspektivet och jag har valt att här ta 

in Jacobsen och Stiwne. Att se sin erfarenhet som värdefull är inte självklart alla gånger. Ofta 

när människor genomgår en kris i sitt liv så väljer man att gå vidare och sedan använder man 

sig av den erfarenheten i sitt privatliv. När det gäller detta yrke som behandlare/terapeut så 

handlar det om att använda sin erfarenhet på ett professionellt plan och det kan vara 

känslomässigt laddat. I intervjuerna framkom det att alla personerna hade erfarenhet sedan 

tidigare av substansmissbruk inom familjen, från barndomen och att de själva har haft ett 

missbruk av droger och/eller alkohol.  

Att genomgå den kris som det innebär att vara i ett missbruk och försöka ta sig ur det. Eller att 

ta ett återfall som också kan efterföljas av en kris är oftast inte något man gör en professionell 

sak utav. Men i det här yrket som behandlare är det en del av det professionella jobbet oavsett 

om de delar med sig av sin erfarenhet eller inte. I likhet med den forskning som Curtis et al. har 

gjort så visar mitt resultat av dessa intervjuer att behandlare som har en egen bakgrund från 

substansmissbruk också har ett speciellt engagemang som kan vara svårt att beskriva. Men på 

något sätt handlar det om att bemöta människor som man identifierar sig med på ett som gör att 

behandlaren och klienten kan genomgå krisen tillsammans. Det blir så att säga en trygghet i för 

klienten att känna att behandlaren har genomgått samma dilemma och så kallade livskris.  

Så som Jacobsen och Stiwne beskriver en kris så handlar det inte om ett småskaligt problem 

utan en större livshändelse. Det innebär alltså att själv krisen som behandlarna själva gick 

igenom när de upplevde en närståendes missbruk samt den egna krisen de upplevde när de 

slutade med droger är det som de senare använder sig av dels när de söker utbildning och arbete. 

Att då fortsätta att använda sig av sin erfarenhet och dela med sig av denna till andra är en risk 

som personerna i intervjuerna tar. Denna risk menar jag, ligger i att lägga alltför stor vikt vid 

sin egen erfarenhet som om den vore en allomfattande sanning. Så även om det rent existentiellt 

kan ses som en otrolig övervinnelse av krisen så ska man komma ihåg att det förmodligen finns 

lika många livskriser som det finns människor på jorden och alla dessa upplevs olika.  
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Stigma som ett medel för identifikation 

Nästa del i huvudtolkningen är från temana Skammen – det känslomässiga stigmat och Ett sätt 

att skapa allians. Att ha ett stigma enligt Goffman är ibland kanske det vi förknippar med något 

som syns utanpå men det kan komma i många olika skepnader. Det kan också vara ett 

känslomässigt, skamfyllt stigma. Som innebär att vi blir återhållsamma och hålls tillbaka av 

vårt tidigare liv, som om vi måste ta hänsyn till våra tillkortakommanden. Detta stigma är det 

som personerna i intervjuerna benämner som ”skam” och är ett sätt för dom att skapa allians. 

Jag har sett att genom att sammanföra dessa två teman så öppnas en ny förståelse för detta 

fenomen. Nämligen att vi kan ha ett stigma som vi faktiskt kan använda till något positivt och 

framgångsrikt genom att det kan hjälpa människor att öppna sig.  

Det kan hjälpa människor att komma över sitt känslomässiga stigma som det kan innebära att 

presentera sig som alkoholist, beroende och så vidare. Precis som i intervjuerna som gjordes av 

Dingle et al., så fick man fram att det var viktigt att bygga en ny social identitet som 

tillfrisknande-identitet så visar mitt resultat att det var precis det behandlarna menar när de tar 

upp stigmat och förmågan att hitta beröringspunkter där identifikation kan uppstå genom det 

gemensamma stigmat. Det blir så att säga ett stigma som inte längre är så negativt laddat som 

Goffman skulle säga. Personerna i intervjuerna har hittat ett sätt att skapa allians på denna 

grund. Det handlar således om identifikation. Maskerna, som Goffman pratar om, kommer av i 

och med att behandlarna kan skapa denna grund för allians och en identifikation och på så sätt 

få klienten att ta av sig sina masker. Precis som dessa personer i intervjuerna själva fick göra 

när de gjorde sin behandling. I studien utförd av Radcliffe & Stevens så såg man att det var 

otroligt viktigt att forma en ny identitet som inte var grundad på att bli kallad ”pundare och 

kriminell” och att de på ett sätt ville ta av sig sina ”stigmatiserade masker” för att kunna forma 

en ny identitet.  Att ta av sig sina masker och visa vem man verkligen är, är ett prov på verklig 

identifikation och allians mellan behandlare och klienten. Det är det som intervjupersonerna i 

min studie försöker beskriva. Att kunna närma sig bortom sociala normer, stigman och 

förutfattade meningar. Däremot så kunde jag inte se i de intervjuer som jag gjorde att det på 

något sätt förstärkte identifikationen som pundare och kriminell bara för att behandlaren hade 

varit det.  

 

Ett nytt sätt att leva – ett nytt sätt att tänka 

I den tredje och sista delen av huvudtolkningen så har jag tittat på Tolvstegsprogrammet och 

vad det är för personerna i intervjuerna. De beskriver tolvstegsprogrammet som ett ”nytt sätt 

att leva” på. Att de behövde hitta nya sätt och strategier för att hantera vardagen. Susanne 

beskriver det som ett friskvårdsprogram vilket hon jämför med att ta en medicin som mot vilken 

sjukdom som helst. Alla personer som blev intervjuade menade också att de hade en kronisk 

sjukdom som innebär att de behöver hitta ett nytt sätt att förhålla sig till omvärlden och få balans 

i tillvaron. Detta passar bra ihop med van Deurzens teori om livsvärldarna. Van Deurzen delar 

upp livsvärlden i fyra dimensioner, vilket tolvstegsprogrammet går ut på om vi lyssnar på 

Linneas och Johans beskrivning av stegen. Van Deurzen delar upp livsvärlden i fyra 

dimensioner; social, fysisk, psykologisk och andlig. Alla de intervjuade personerna beskriver 

programmet som att vi ska gå på djupet av de problem som skapats i de olika områdena i livet; 

socialt, fysiskt, psykologiskt och andligt. Detta innebär ett nytt sätt att leva. Som Linnea 

beskriver det så handlar det om att få de där verktygen som många andra fått under sin uppväxt 
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tack vare känslomässigt närvarande och förstående föräldrar exempelvis. Dessa verktyg finns 

alltså i programmet menar dem. Tolvstegsprogrammets verktyg handlar alltså om att ge mening 

och harmoni till livsvärldens dimensioner som man skulle kunna dela upp i just de dimensioner 

som van Deurzen gör. Att se tolvstegsprogrammet som ett medel för att få harmoni i 

livsvärldens dimensioner är i allra högsta grad en möjlighet. En del av personerna jag 

intervjuade, till exempel Robert, ville dra det så långt till att likna det vid KBT (kognitiv 

beteendeterapi) och menar att tolvstegsprogrammet och dess utövare sysslar med ungefär 

samma sak. Alltså att definiera funktionella och dysfunktionella beteenden för att sedan 

förstärka eller utsläcka dessa beteenden. Vilket låter helt rimligt om man tittar på hur de andra 

beskriver tolvstegsprogrammet.  

Att hitta ett nytt sätt att leva och tänka på handlar i allra högsta grad om att definiera 

problemområden i livet och göra förändringar. Så som i studien utförd av Weegmann & 

Piwowoz-Hjort så menar de att det var viktigt för de som var med i denna vetenskapliga studie 

att de fick sätta ord på sin historia och att få en känsla av sammanhang och en gemenskap där 

alla är där på lika villkor. Det var liksom det som var essensen av det tolvstegsprogram som de 

använde som självhjälp. Van Deurzens sociala dimension handlar om att finna gemenskap med 

omgivningen, att vara en del av samhället. Den fysiska delen som van Deurzen skriver om 

handlar om att finna sig själv i den omgivning man är i, och att erkänna sig själv i det 

sammanhanget. Alltså att vara i fysisk närvaro, vilket skulle kunna ses som att slå hål på sitt 

stigma som Goffman skulle kalla det. Den psykologiska delen handlar om att identifiera sig 

med andra och kunna sätta ord på de inre processerna för att kunna acceptera sig själv. Att 

komma till en självacceptans när det gäller stigmat och att kunna identifiera sig med andra i 

liknande situation är en väsentlig del i att finna harmoni i tolvstegprogrammet och för att kunna 

använda det som ett friskvårdsprogram som flera utav de intervjuade beskriver det som.  

 

Sammanfattning resultat  

Att komma till insikt med sitt beroende och att sedan göra något åt det, i form av behandling 

för sitt missbruk, är ofta en lång resa. Och det är också det dessa personer jag intervjuat har 

haft. En lång resa från att vara fullständigt utstött ur samhället till att vara en del av det tack 

vare sin bakgrund och att kunna dra nytta av detta. Det är en enorm erfarenhet och styrka i det, 

att våga ta den krisen som det innebär att förändra sitt liv. Anledningen till att det blev just 

erfarenhet som blev ledande för det första temat i huvudtolkningen är just av den anledningen. 

Det är ett återkommande tema som kommer upp i samband med att de utövar sin professionella 

yrkesroll som behandlare. Det är det som det andra temat i huvudtolkningen handlar om; att 

kunna sätta sitt stigma i ett sorts parantes för att kunna använda det till att skapa allians mellan 

klient och behandlare. Att få klienter att ta av sig sina masker och blotta sitt inre, sitt stigma och 

bli öppna för att försöka hitta nya strategier för att leva ett drogfritt liv. Och det är där som 

tolvstegsprogrammet kommer in. När så klienten efterfrågar ett nytt sätt att leva och titta på 

sina mindre bra beteenden och vad orsaken är till substansmissbruket.  
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Diskussion  
 

Det här avsnittet av studien syftar till att knyta samman de olika delarna till en helhet för att 

försöka förstå resultatet i relation till syfte, frågeställning, metod, teori och tidigare forskning. 

Jag redogör här också mina egna reflektioner kring studien och mina egna slutsatser och förslag 

till vidare forskning på området. Diskussionen i det här avsnittet syftar till att öka förståelsen 

för detta område som behövs mer forskning kring.  

 

Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur behandlare använder sig av sin personliga 

erfarenhet i sitt professionella yrke. Det har inte varit enkelt men jag kan se att frågorna har 

besvarats utifrån det material jag samlat in. Däremot så har naturligtvis många fler frågor dykt 

upp längs vägen vilket gör det svårt att ringa in området helt och hållet som jag skulle velat från 

början.  

För att enkelt besvara frågan; ”Hur använder behandlare sin personliga erfarenhet av 

substansmissbruk och tillfrisknande från det i sin professionella yrkesroll?”? så kan jag säga 

direkt att det finns inga enkla svar. Sättet som man uttrycker sin personliga erfarenhet på är 

högst personligt och det är nog det viktigaste resultatet i denna studie. En del berättar mycket 

om sig själva medans andra gör det betydligt mindre. Inte alla har heller funderat särskilt mycket 

över huruvida de ska använda sig av sin erfarenhet eller inte i arbetet. Jag kan dock se ett 

mönster i och med de teman som jag redogjort för och det är intressant att det ändå finns olika 

mönster i hur erfarenheten uttrycker sig i behandlarnas arbete med behandling och med att 

hjälpa människor. På ett sätt så är det oundvikligt att inte använda sig av sin erfarenhet då vi är 

människor som arbetar med andra människor. Jag skriver ”vi” här för egentligen handlar det 

om alla människor som är social interaktion med andra människor. Det går inte att bortse från 

sin erfarenhet helt och hållet eftersom det är den som vi baserar våra val och det vi säger på. 

Däremot så tänker jag att i förhållande till ett professionellt yrke där många svåra och jobbiga 

saker kommer upp så är det viktigt att se mer systematiskt på sin erfarenhet och dela med sig 

av denna när det är läge för det.  

Men i den här studien har det i alla fall framkommit att det är högst personligt hur behandlare 

använder sin erfarenhet och vad det är de delar med sig av. Av just denna anledning så är frågan 

ställd som så att det är ”hur” som är intressant och inte ”om” de använder sin erfarenhet eftersom 

det på något sätt blir naturligt att göra det. Det hör dock inte till vanligheten att det är så i en 

professionell yrkesroll, och det är anledningen till att jag funnit det intressant att undersöka i 

denna studie. Dock kan jag säga att det finns en rad olika frågeställningar som skulle kunna 

ställas i förhållande till samma ämne. Exempelvis; varför använder sig behandlare av sin 

erfarenhet i vissa situationer i ett möte med en klient? Det skulle däremot också krävas en hel 

del mer tid för att undersöka och eventuella fältstudier skulle bli aktuellt. 

I intervjuerna framkom det emellertid tydligt hur behandlarna använde sin erfarenhet. Även om 

de till en början har svårt att svara på hur de i vissa situationer upplevde att de använde sin 

erfarenhet eller huruvida det är metoden som säger att de ska bemöta klienten på ett visst sätt 

så framkom det tydligt att det hur de använde sig av sin erfarenhet kanske inte alltid är helt 
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medvetet utan beror snarare på andra faktorer som har att göra med identifikation, stigma och 

sociala färdigheter. Att sedan ge vidare det som behandlarna själva hade erfarit var heller inte 

helt självklart hur det går till utan handlar mera om hur väl mottaglig klienten är för förändring 

i sitt liv och hur stor villigheten är till att använda ett tolvstegsprogram för tillfrisknande. Så till 

den andra frågan om hur erfarenheten uttrycker sig i ett relationellt perspektiv så är det just det 

som jag beskriver i analysen, en fråga om allians, identifikation och trygghetsskapande mellan 

behandlare och klient i mångt och mycket.  

 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta forskning kring just detta specifika område. I de databaser jag letat 

så har jag inte hittat något som berör just hur en behandlare använder sig av sin erfarenhet i sin 

professionella yrkesroll. Däremot så har jag hittat en hel del forskning som varit i närheten och 

som varit intressant i förhållande till min frågeställning i denna studie. Till exempel så har 

studien om hur många känner sig placerade i ett fack när de kommer i kontakt med 

missbruksvården varit intressant då detta visar på att det behövs mer kunskap om hur man blir 

bemött inom missbruksvården. Det behövs en ökad förståelse för att allians är en utgångspunkt 

som är oumbärlig för att kunna hjälpa en klient till fortsatt tillfrisknande. Identifikation har 

också visat sig i flera studier vara avgörande för om huruvida klienter som sökt hjälp för sitt 

missbruk har kunnat ta till sig vården och ha en långvarig drogfrihet. Det har också visat sig att 

behandlarens bakgrund har varit viktig för klienterna och har fått bättre resultat på lång sikt. 

Det här är saker som är viktigt att sätta fingret på och har bidragit till min uppfattning om att 

det behövs mer forskning kring just hur erfarenheten används och kommer till uttryck i 

behandlingen då det står klart i och med denna studie att det är väsentligt för att kunna bilda 

allians och identifikation som är grunden till att komma framåt i en terapeutisk relation. 

Den tidigare forskning som jag hittat på detta område ringar in den problematik som handlar 

om just att hitta ett nytt sätt identifiera sig med sig, acceptera sig själv och att komma till en ny 

”tillfrisknande-identitet” från en ”användar-identitet” som i studien av Dingle et al. Det vill 

säga att hitta ett nytt sätt att se på sig själv. När det kommer till min studie så vill jag mer peka 

på hur behandlare använder sig av dessa medel för identifikation som jag ändå någonstans 

genom mitt yrke har uppfattat att man gör. Det innebär att den tidigare forskning som jag läst 

på området behöver kompletteras med just hur erfarenheten uttryck i den relation som 

behandlaren får med klienten. Med detta menar jag att det som Weegmann & Piwowoz-Hjort 

också tittat på i sin forskning så handlar det om gemenskapen, i tolvstegsprogrammet och hur 

den kan hjälpa människor framåt i sitt tillfrisknande från denna beroendesjukdom. Att fortsätta 

sätta människor i samma ”fack” som Radcliffe & Stevens menar ”pundare och kriminella” är 

ju inte hållbart. Men det blir också allt mindre vanligt tack vare den forskning som görs inom 

missbruk och alltmedan begreppen kring vad denna sjukdom, som det faktiskt är, innebär för 

människor. Men för att fylla i luckorna så behöver det göras mer forskning kring hur behandlare 

som har egna erfarenheter från missbruk arbetar med behandling. 
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Resultat i förhållande till teoretisk referensram  

I förhållande till teoretisk referensram så har resultatet återspeglat det man funnit i teorin. Alltså 

att alliansskapande är en grundförutsättning för att bygga en meningsfull terapeutisk relation. 

Om vi tittar på det existentiella perspektivet och van Deurzens teori om livsvärldarna så handlar 

det om att hitta balans. Att hitta balans mellan fysisk, mental, social och andlig dimension är 

kanske inte något som människor går runt och tänker på rent konkret, utan handlar snarare att 

få livet att fungera. Och precis som intervjupersonerna beskriver det så handlar det om att lära 

om, att hitta nya sätt att hantera vardagen på och att vara en bra samhällsmedborgare. Med detta 

följer att hitta verktyg och strategier som de inte fått genom sin uppväxt på grund av 

dysfunktionella familjemönster. Flera av intervjupersonerna säger att det var ingen självklarhet 

hur de skulle hantera motgångar. Det är som om de inte har fått verktygen med sig från början 

och det är det tolvstegsprogrammet kan erbjuda. När det kommer till Goffmans begrepp om 

stigma så det tydligt hur intervjupersonerna använder sitt stigma till något positivt, alltså genom 

att skapa en grund för förståelse och trygghet i den terapeutiska relationen. Tryggheten verkar 

vara det främsta målet med att använda sig av sitt stigma på detta sätt. Eller är det för att det är 

en smitväg enligt vissa. Hursomhelst så har jag kommit fram till i resultatet att erfarenheten 

används på det här sättet och syftet verkar vara för att just stärka relationen mellan 

behandlare/terapeut och klient till förmån för klientens behandling. Det handlar alltså om att 

skapa en ny grund utifrån den kris som uppstått i personens liv. Krisen kan ha pågått under 

längre tid och när den så småningom ebbar ut så finns tolvstegsprogrammet där och kan erbjuda 

verktyg för att ta emot verkligheten.  

 

Resultat i förhållande till metod 

Som sagt så finns det en mängd olika frågor som väckts i och med denna studie. Detta innebär 

att det bästa för att undersöka det här fenomenet till en början är den metod som jag använt mig 

av – hermeneutik. Denna metod är bra för att titta på hur något kommer till uttryck och när 

forskaren själv har erfarenhet från det område som ska studeras. Alltså för att kunna förstå ett 

område ytterligare så behöver det finnas en förförståelse inom området. Vilket det också har 

med tanke på att jag själv jobbar som behandlare inom missbruksvård. Det är också därför jag 

intresserat mig för detta område, för att jag märkt att det finns en sorts tabu kring att prata om 

hur behandlare använder sin erfarenhet, det är som sagt högst personligt hur vi gör. Det är också 

därför jag valt att göra personliga intervjuer för att försöka komma inpå djupet med hur det här 

uttrycker sig i arbetet. Däremot så blir det också svårare när det lyfts ur sitt sammanhang. Det 

vill säga, den själva terapeutiska situationen mellan behandlare/terapeut och klient. Det är där 

jag är mest kritisk till att jag valde att göra intervjuer enbart med behandlare/terapeuter. Hade 

mer tid funnits så hade jag gärna kompletterat med intervjuer av klienter samt gjort fältstudier, 

etnografiska studier för att studera mer strukturen i hur ett samtal kan gå till rent praktiskt 

mellan behandlare/terapeut och klient. Det hade kanske till och med varit givande att göra en 

diskursanalys på det insamlade materialet och se hur diskursen ”missbrukare” uttrycker sig och 

hur de hanterar det stigmat och alla diskurser kring missbruksvården över huvud taget. Det hade 

också varit intressant att titta på hur och varför behandlare/terapeuter pratar på ett visst sätt med 

sina klienter rent diskursanalytiskt. Sist men inte minst så vill jag ändå säga att metoden 

hermeneutik har varit den som varit bäst lämpad för just denna studie då jag velat få fram en 

större förståelse för just detta fenomen, att använda sig av sin egen erfarenhet i sitt 
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professionella yrke. Genom de intervjuer jag har gjort så har jag funderat mycket kring det här 

området och det har visat sig vara väldigt komplext och det behövs en bredare diskussion om 

det här.  

 

 

Att forska vidare  
 

Som sagt tidigare så är det här området som jag velat ringa in ett ganska outforskat område. Det 

finns otroligt mycket forskning på området missbruk och vilka metoder som fungerar och hur, 

vad som verkar fungera för de flesta och så vidare. En mängd parametrar har dragits i och man 

har även titta på behandlaren och dess egenskaper men då har det varit mer utifrån vilken 

utbildning som är relevant, vilken social status den har och om den är man eller kvinna. Väldigt 

lite forskning har baserats på hur själva behandlaren utför sitt arbete inom just tolvsteg och hur 

det kommer sig att denna metod är en av de världsledande när man tittar på beprövad erfarenhet 

som mätinstrument. Det innebär ju att det är en metod som väldigt många använder under lång 

tid och som får livet att fungera. Det är också en metod där utövarna använder den i sitt eget 

privatliv väldigt ofta. Det är just där jag menar att det kan behövas mer forskning kring, hur 

tolvstegsprogrammet fungerar för de som använder det i sin vardag och hur man för vidare det 

till andra. Det behövs tittas på hur den egna erfarenheten används i behandling och hur den 

skapar en allians mellan behandlare och klient som är viktig för klienten. Frågor som skulle 

kunna ställas är; hur viktig är det att de verktyg som klienten får i sin behandling är beprövade 

av den personen som förmedlar dom. Det skulle också vara intressant att titta på varför 

behandlaren använder sin egen erfarenhet och hur den står i proportion till utbildning inom 

substansmissbruk såsom, socialt arbete och beteendevetenskap.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Anonyma Narkomaners tolv steg 

 

12 steg 
 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit 

ohanterliga.   

2. Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd 

tillbaka.   

3. Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, som vi 

uppfattade honom.   

4. Vi gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.   

5. Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden 

av våra fel.   

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa 

karaktärsdefekter.   

7. Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister.   

8. Vi gjorde en förteckning över alla personer vi hade skadat och blev villiga 

att gottgöra dem alla.   

9. Vi gottgjorde dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta 

skulle skada dem eller andra.   

10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.  

11. Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med 

Gud, som vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans 

vilja med oss och styrkan att utföra den.   

12. När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, 

försökte vi att föra detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa 

dessa principer i alla våra angelägenheter.   
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Bilaga 2 – Anonyma Narkomaners 12 traditioner  

 

Tolv traditioner 
 

1. Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand, personligt 

tillfrisknande är beroende av NA:s enighet.   

2. För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet – en älskande Gud såsom 

han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är enbart 

betrodda tjänare, de styr oss inte.   

3. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.  

4. Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra 

grupper eller NA som helhet.   

5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den 

beroende som fortfarande lider.     

6. En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn till någon 

besläktad inrättning eller utomstående verksamhet, så att inte problem med 

pengar, egendom eller prestige avleder oss från vårt huvudsyfte.  

7. Varje NA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.  

8. Anonyma Narkomaner ska alltid förbli icke-professionellt, men våra 

servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.   

9. NA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser eller 

kommittéer för serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.   

10. Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör NA:s namn 

aldrig dras in i offentliga tvister.   

11. Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än på 

marknadsföring. Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig 

anonymitet när det gäller press, radio och film.   

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och 

påminner oss ständigt om att ställa principer framför personligheter.  
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Bilaga 3 – Intervjuguide  

 

Bakgrund 

❖ Vad visste du om missbruk innan du började jobba professionellt med 

behandling? 

❖ Egna erfarenheter och/eller närståendes missbruk? 

❖ Har du gjort någon behandling själv och vilken inriktning hade den? 

 

Utbildning och yrkesval 

❖ Vad har du för utbildning och varför valde du att utbilda dig inom det området? 

❖ Varför valde du just det här yrket? 

 

Tolvstegsprogrammet 

❖ Vad är 12-stegsprogrammet för dig om du skulle beskriva det som en 

professionell metod? 

❖ Vad har du för egna erfarenheter av tolvstegsprogrammet utanför din 

professionella roll som behandlare/terapeut?  

 

Erfarenhet 

❖ Tror du att det är viktigt för dina klienter att du som behandlare har egen 

erfarenhet från missbruk? 

❖ Vad är fördelarna respektive nackdelarna med det? 

❖ Tror du att det är viktigt att dina klienter kan identifiera sig med dig? 

❖ Har sättet som du uttrycker din erfarenhet förändrats under tiden som du 

arbetat med behandling? På vilket sätt har det förändrats? 

❖ Finns det tillfällen då du känt att din erfarenhet har varit viktig för klientens 

behandling? 
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❖ Anser du att det är en fördel eller nackdel i din yrkesroll att använda sig av sin 

erfarenhet?  

❖ Om du har gjort en egen behandling – minns du om behandlarens/terapeutens 

egen erfarenhet var viktig för dig? På vilket sätt har det varit viktigt eller 

oviktigt? 

❖ Vad har du lärt dig om människor när du arbetat med människor som försöker 

ta sig ur ett substansmissbruk? 

 


